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Voorwoord
Dit project is onderdeel van het Bachelor Honours Programme-onderwijs van de Wageningen
Universiteit (WUR) met de Gemeente Den Helder als opdrachtgever. Het project verliep van
september 2014 tot en met juni 2016 en is parttime uitgevoerd. Groepsbegeleiding is verleend door dr.
Josette Jacobs (assistent professor WUR). Dit project is op wetenschappelijke wijze uitgevoerd
waardoor het voor ons een waardevolle ervaring is geweest. We verwachten dat dit project een nuttig
hulpstuk zal zijn in de vorming van beleidsplannen voor de Koegraspolder.

Introductie
Dit rapport is opgesteld door studentengroep ´Trans-IT Consultancy’. Wetenschappelijk onderzoek is
uitgevoerd om inzicht te krijgen in het verziltingsproces in de Koegraspolder en hoe daarmee wordt
omgegaan. De algemene doelstelling van dit onderzoek is het identificeren van mogelijke
handelswijzen om verzilting aan te pakken in de Koegraspolder. De oorzaken en gevolgen van
verzilting in het algemeen en specifiek voor de Koegraspolder zijn via een literatuurstudie onderzocht.
De huidige en geplande omgang met de Koegraspolder door agrariërs en andere stakeholders is
onderzocht door middel van interviews en een focusgroep. Deze aanpak van zowel het gebruik van
wetenschappelijke literatuur als een onafhankelijke benadering van de stakeholders maakt dit rapport
origineel en waardevol voor beleidsmakers die invloed hebben op de toekomstige inrichting van de
Koegraspolder.
Dit rapport start met een beschrijving van de huidige situatie in de Koegraspolder omtrent verzilting.
Daarna worden de onderzoeksvragen die zijn opgesteld door Trans-IT Consultancy toegelicht, gevolgd
door een uitleg van de gebruikte methodes van onderzoek. De resultaten die dit onderzoek heeft
opgeleverd, waaronder de literatuurstudies, zijn samengevat. Dit rapport sluit af met verschillende
mogelijkheden voor de toekomst van de Koegraspolder en wie het beste het voortouw zou kunnen
nemen in eventuele veranderingen.
Definities en gebruikte eenheden
De definitie van verzilting die in dit rapport wordt gehanteerd is als volgt: verzilting is ‘een toename
van het zoutgehalte in de grond of in het water’. Het zoutgehalte in water kan op meerdere manieren
worden uitgedrukt: in mg/L en in mS/cm. Het zoutgehalte in mg/L is het drooggewicht zout in een
volume water, meestal wordt de chlorideconcentratie gebruikt om het zoutgehalte aan te geven. De
elektrische geleidbaarheid in mS/cm geeft indirect aan hoeveel zoutionen er in het water zitten: hoe
meer zout in het water, hoe beter het water elektriciteit geleidt. In dit rapport worden zowel mg/L als
mS/cm gebruikt aangezien de omzetting van de een naar de ander onnauwkeurig is, waardoor ervoor
gekozen is om de eenheden te behouden zoals ze in desbetreffende bron staan.
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Huidige situatie in de Koegraspolder
De begrenzing van de Koegraspolder zoals gehanteerd in dit onderzoek is weergegeven in figuur 1 op
de volgende pagina. Aan de westkant wordt de grens getrokken bij de duinen. Vanaf de duinen strekt
het landelijke gedeelte zich tot aan het Noordhollandsch kanaal in het oosten. De noordgrens is het
bebouwde gedeelte van Den Helder: de Jan Verfailleweg en de Doggersvaart. De zuidelijke grens is
het bebouwde gedeelte van Julianadorp: de Van Foreestweg en de Schoolweg.
Grondgebruik
Het grondgebruik in de Koegraspolder bestaat voornamelijk uit landbouw door meerdere
landgebruikers (agrariërs). De bloembollenteelt is qua oppervlak de grootste agrarische tak in dit
gebied. De Koegraspolder heeft voornamelijk voorjaarsbloeiers (mailcontact KAVB, 2015). In de
Koegraspolder staan tulpen, narcissen, hyacinten, lelies en krokussen (Centraal Bureau voor Statistiek,
2011). In het noordoosten bevindt zich een golfbaan (Maritiem Golfclub) en landingsbaan voor
vliegtuigen en helikopters (Maritiem Vliegkamp De Kooy). De duinen vallen onder Natura-2000. De
Koegraspolder trekt ook toeristen aan; in het zuidwesten van het gebied bevindt zich de camping ‘t
Noorder Sandt.
Huidige zoutgehalten in de Koegraspolder
Er vindt verzilting plaats in de Koegraspolder met grote verschillen in de mate van verzilting op lokale
schaal. Dit komt door verschillen in de zoetwaterlenzen en verschillen in bodemeigenschappen. Een
zoetwaterlens is een massa zoet water die drijft op zout grondwater. Het verschil in waterlenzen in de
Koegraspolder kan komen door verschillende grondhoogtes. Ook zijn bodemeigenschappen anders in
verticale en horizontale richting (Burgess & Webster, 1980). Hierdoor zijn de zoutgehaltes anders per
perceel. Acacia Water heeft in 2014 op drie plekken in de Koegraspolder metingen verricht aan het
grondwater en kwam tot de conclusie dat op de drietal plekken op een diepte van 20 cm het
chloridegehalte boven de 10.000 mg/L. Ter vergelijking: de schadedrempel voor tulpen ligt al bij 210
mg/L chloride (Ploegman, 1977). De schadedrempel is het niveau waarop het gewas nog zonder
significante schade geteeld kan worden. Eerdere geofysische metingen (het bepalen van de elektrische
weerstand in de grond) laten zien dat op alle vier de gemeten locaties in de Koegraspolder het
chloridegehalte zich tussen de 3000 en 8000 mg/L bevindt. Naar aanleiding van deze waarden werd er
nog een gedetailleerdere meting uitgevoerd op een van de percelen in het noorden van de
Koegraspolder. Het grondwater boven het drainageniveau had een chloridegehalte van 1500 mg/L.
Onder het drainageniveau werd een chloridegehalte tussen de 5000 en 9000 mg/L aangetroffen. Het
drainageniveau is de hoogte van de drainagebuizen die de grondwaterstand bepalen (meer hierover in
de literatuurstudie). Dit zijn enkele metingen van Acacia Water (2014). De landgebruikers van de
Koegraspolder verrichten ook zelf metingen aan het zoutgehalte in de bodem (interview HHNK, 2015;
interview J. Prins, 2015; interview P. Warmerdam, 2015). In onderstaande grafiek (figuur 2) zijn
verschillende zoutgehalten te zien van wateren in de Koegraspolder volgens de metingen van de
agrariërs uit de Koegraspolder van september 2013 tot april 2015. Aan de waarden is te zien dat vooral
in de zomer 2013 hoge zoutgehaltes waargenomen zijn. Sindsdien zijn de waarden gedaald tot tussen 1
en 1,5 mS/cm.
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Figuur 1 De grenzen van dit project zijn aangegeven met rode lijnen. Bron: Nokia-kaarten.
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Figuur 2 EC-waarden die gemeten zijn in de periode 2013-2015 op verschillende locaties in de
Koegraspolder door de agrariërs.

5

Onderzoeksvragen
De eerste set vragen (hoofdonderzoeksvraag 1 en de deelvragen eronder) doelt op het vergaren van
informatie over verziltingsprocessen in het algemeen en specifiek voor de Koegraspolder. Er wordt
met name gekeken naar het effect van verzilting op landbouw en hoe verzilting invloed heeft op de
inrichting van een gebied.
De tweede set vragen vereist contact met de stakeholders om de onderzoeksvragen te beantwoorden
over de onderlinge relaties en hun eigen visie over verzilting in de Koegraspolder. De vragen doelen
op het achterhalen in hoeverre stakeholders zich bewust zijn van het effect van verzilting in het
algemeen, de mate van verzilting in de Koegraspolder, en hoe ze hiermee omgaan.
De derde set vragen vereist een combinatie van literatuuronderzoek en kennis over bestaande projecten
elders op de wereld om antwoorden te vinden op de vragen. De vragen doelen op het bedenken van
alternatieven voor de inrichting van de Koegraspolder die potentieel toekomstbestendiger zijn (wat
betreft verzilting) dan de huidige inrichting.
Hoofdonderzoeksvraag 1: Wat zijn de gevolgen van verzilting in de Koegraspolder?
Wat zijn de gevolgen van verzilting op landbouwkundig vlak?
Wat zijn de gevolgen van verzilting voor het landgebruik?
Hoofdonderzoeksvraag 2: Hoe ervaren de verschillende stakeholders verzilting?
In hoeverre wordt verzilting als een probleem gezien?
Welke gevolgen worden als een probleem gezien?
Hoe ervaren stakeholders de invloed van verzilting op hun belangen?
Bij wie wordt de verantwoordelijkheid gelegd door verschillende stakeholders voor het
probleem?
Bij wie wordt de verantwoordelijkheid gelegd door verschillende stakeholders voor de
oplossing?
Hoofdonderzoeksvraag 3: Welke mogelijkheden om met verzilting om te gaan zijn er op
landbouwkundig, ruimtelijk en maatschappelijk vlak?
Welke mitigatiemaatregelen zijn er mogelijk?
Welke adaptatiemaatregelen zijn er mogelijk?
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Methode van onderzoek
In dit onderzoek zijn wetenschappelijke methodes van onderzoek gebruikt om data te verzamelen en te
verwerken. De verschillende methodes worden in dit hoofdstuk toegelicht.
Methode van literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek bestond voornamelijk uit het verwerken van informatie uit wetenschappelijke
artikelen en consultancyrapporten, ook is een scriptie als bron aangehaald in de literatuurstudie. De
gebruikte consultancyrapporten zijn in veel gevallen specifiek voor de Koegraspolder. Ook andere
bronnen zijn gebruikt: door overheden en stakeholders gepubliceerde data, beleidsartikelen,
informatiefolders en interviews en mailcontact met stakeholders.
Methode van interviews afnemen en analyseren
Interviewvragen zijn van tevoren opgesteld aan de hand van eerder opgedane kennis uit de
literatuurstudie of andere interviews. De interviews zijn afgenomen door de stakeholders te bezoeken
en een enkele keer via de telefoon. Geluidsopnames zijn gemaakt tijdens het interview zodat het hele
gesprek uitgetypt kan worden. De interviews zijn vervolgens via een ‘content analyse’ verwerkt om
ervoor te zorgen dat de conclusies die we trekken uit de interviews correct zijn en zo min mogelijk
beïnvloed zijn door onze interpretaties. De content analyse verbindt codes (in duplo opgesteld) aan de
tekstonderdelen om patronen te herkennen. Zo wordt de kans kleiner voor de onderzoekers om de tekst
verkeerd te interpreteren.
Methode van focusgroep plannen en analyseren
De focusgroep was voorbereid en georganiseerd onder begeleiding van een professional op het gebied
van focusgroepen. Personen die reeds voor dit onderzoek zijn geïnterviewd waren in eerste instantie
uitgenodigd om hiermee de uit de interviews getrokken conclusies te bevestigen (doel 1). Als de
geïnterviewde aangaf niet aanwezig te kunnen zijn, zijn andere vertegenwoordigers van dezelfde
stakeholdergroep uitgenodigd. Ook werden de onderlinge relaties tussen de stakeholders onderzocht
(doel 2). Eerst werden de aanwezigen gevraagd hun gevoel over de huidige situatie in de
Koegraspolder, de gewenste situatie en de verwachte situatie over vijf jaar aan te geven met behulp
van de twee onderstaande assen:
1. Ingrijpen verzilting
2. Gezamenlijke belangen

Niet ingrijpen verzilting;
Tegengestelde belangen.

Met deze twee assen is één assenstelsel gemaakt dat vier scenario’s creëert. De deelnemers zijn
gevraagd beschrijvingen te bedenken bij deze vier scenario’s als dit scenario werkelijkheid zou zijn in
de Koegraspolder. De vier scenariobeschrijvingen zijn ter plekke weer samengevoegd tot één stelsel
om een mogelijke toekomst van de Koegraspolder te visualiseren en de discussie te openen over wat er
die avond is besproken en wat er naar boven is gekomen. De scenario beschrijvingen uit dit stelsel zijn
als handvaten gebruikt voor het uiteindelijke stelsel. De scenario’s zoals verkregen na de focusgroep
zijn aangevuld met informatie verkregen uit andere bronnen; de literatuurstudies en de interviews.
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Resultaten
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van dit project. Het start met samenvattingen van de literatuurstudie
naar verzilting. Daarna volgt de content analyse van de interviews. Als laatste worden de resultaten
van de focusgroep vermeld.
Samenvatting literatuurstudies: verzilting in de Koegraspolder
Structuur waterbeheer in Nederland
Water is een erg belangrijk onderwerp, elke overheid heeft ermee te maken. In Nederland hebben we
de volgende bestuurslagen: Rijk, provincie, waterschap en gemeente. Om dubbelwerk te voorkomen
zijn er in het Bestuursakkoord Water van 2011 afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheden
van elke bestuurslaag. Ook is er in dit akkoord besloten dat niet meer dan twee lagen zich bezighouden
met een onderwerp.
Het Rijk is verantwoordelijk voor onderwerpen die van nationaal belang zijn zoals veiligheid bij
overstromingen. Ook zorgt het Rijk ervoor dat het bestuurlijk bestel goed functioneert. Verder is het
een van de taken van het Rijk om kaders in de trant van Europese regelgeving op te stellen waar de
regionale overheden zich aan moeten houden. De plannen en ambities op het gebied van water van het
Rijk staan in het Nationaal Waterplan (NWP). Een NWP is bindend voor het Rijk. De uitwerkingen
van de ambities worden gemaakt door Rijkswaterstaat, de uitvoerende macht van het Rijk, en staat in
het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bopr). Ook is het Rijk verantwoordelijk voor de
hoofdwatersystemen: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren, de
Zuidwestelijke Delta en de rijkskanalen.
De provincie is vervolgens verantwoordelijk om de ambities die geformuleerd zijn in het NWP te
vertalen in regionaal beleid en doet dit door middel van een Structuurvisie of verordening die bindend
is voor de waterschappen en gemeentes. Verder is de provincie hoofdverantwoordelijke voor de
regionale wateren en controleert zij ook de waterschappen.
De waterschappen zijn een uitvoerende macht. Zij voeren het werk uit binnen de kaders die worden
gesteld door het Rijk en de provincie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het regionaal
waterbeheer en de zuivering van het stedelijk afvalwater.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering en overtollig water in de bebouwde kom (regen- en
afvalwater). Hun plannen worden vastgelegd in visies en bestemmingsplannen (Bestuursakkoord
Water, 2011).
Oorzaken van verzilting
Verzilting in de Koegraspolder bestaat voornamelijk uit kweldruk (Acacia Water, 2014). Dit is in
principe primaire (natuurlijke) verzilting, hoewel de kweldruk groter/lager kan worden door menselijk
ingrijpen. De invloeden van zoetwaterlenzen, bodemopbouw, droogte en zeespiegelstijging op
verzilting worden hieronder uitgelegd.
Bij een dikke zoetwaterlens is het zoutgehalte op worteldiepte lager. Bij een verdunning of
vermindering van het volume van de zoetwaterlens verzilt de bodem (Eeman et al., 2010). De dikte en
hoogte van zoetwaterlenzen is afhankelijk van natuurlijke en kunstmatige processen. Onder de
natuurlijke processen vallen de infiltratie van (regen)water, de verdamping door gewassen en de kwel
van het grondwater. Onder de kunstmatige processen valt de afvoer van grondwater via
drainagebuizen en greppels. Deze processen hebben invloed op de hoogte van de zoetwaterlens en
daarmee ook de hoogte van het zoute grondwater (Alterra, 2010). We concluderen dat het aansturen
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van de dikte en hoogte van de zoetwaterlenzen van belang is bij de regulatie van het zoutgehalte op
worteldiepte.
Ook de bodemopbouw is een belangrijke factor in het verziltingsproces (Kiliç, 2006). De
bodemopbouw bepaalt de watercapaciteit, de afvoersnelheid en de capillaire werking. De
Koegraspolder bestaat voornamelijk uit zand tussen 0 en 2 meter onder het grondoppervlak (metingen
van 1991 en 2003, DINOloket, opgevraagd in 2015). Hieronder zit afwisselend veen, leem en klei. De
klei en leemlagen zijn sterk zandig. De diepere lagen (vanaf 8 meter) bestaan voornamelijk uit zand.
De meeste zandlagen in de Koegraspolder zijn zwak tot matig ‘humeus’: het organische-stofgehalte
ligt tussen de 1% en 5%. Door de grote poriegrootte van zand en het lage organische-stofgehalte wordt
water snel afgevoerd in de Koegraspolder. Hierdoor blijven de zoetwaterlenzen klein in volume en het
zoutgehalte hoog.
Gedurende droge dagen zal de concentratie zout in het grondwater toenemen door verdamping van het
water in de grond, tijdens droogte kan het voorkomen dat er slechts een hele dunne zoetwaterlens
bovenop het zoute grondwater drijft (Milewski et al., 2013). Na een regenbui neemt de concentratie
zout in het grondwater sterk af, in een tijdsbestek van enkele uren (Van Staveren 2011). Aangezien de
weersomstandigheden de mate van verdamping bepalen, is de verzilting in de Koegraspolder
afhankelijk van het klimaat. In Den Helder regent het minder dan in de rest van Noord-Holland
(interview HHNK, 2015). Deze mindere mate van regenval maakt de Koegraspolder gevoeliger voor
periodes van droogte. Het KNMI voorspelt voor het jaar 2050 periodieke regenval (minder frequent,
wel intenser) met langere en extremere droogte als gevolg. Ook kan de verwachte temperatuurstijging
van +1 tot +2,3 graden Celsius voor het jaar 2050 zorgen voor extra droogte (KNMI
Klimaatscenario’s, 2014).
Stijging van de zeespiegel kan op drie manieren zorgen voor verzilting. Ten eerste kan het zeewater
zich meer mengen met het grondwater doordat het zeewater het grondwater binnendringt (Bindoff et
al., 2007), het zeewater staat immers in contact met het grondwater. Dit proces heet zeewaterintrusie.
Ten tweede neemt door zeespiegelstijging de druk van het zoute zeewater tegen het grondwater toe
(interview G. Blom-Zandstra, 2015). Deze toename van de druk zorgt voor een versterking van het
kweleffect (van Staveren 2011), en daarmee ook voor een toename van de verzilting. De toename van
verzilting door zeespiegelstijging is enkel merkbaar direct aan zee (Veldstra, Leven met zout water).
Ten derde, door een stijging van de zeespiegel dringt zeewater verder door in de rivieren
(landinwaarts). Het water van het IJsselmeer en het Markermeer mengt zich met het grondwater en
drukt ook op het grondwater.
Dus ter conclusie: de oorzaken van verzilting zijn kweldruk, verkleining van de zoetwaterlenzen, de
diepte van het zoute grondwater (bepaald door drainage), een vergrote poriegrootte van bodemdeeltjes,
een verlaging van het organische-stofgehalte, de mate en frequentie van regenval, verdamping door
temperatuurstijging en zeespiegelstijging.
De gevolgen van verzilting voor de bollenteelt
Het is voor planten moeilijker om water op te nemen in een zoute omgeving, waardoor ze uitdrogen.
Door de opname van te zout water kan de zoutconcentratie in de planten zelf te hoog worden waardoor
planten minder groeien of zelfs sterven (Munns & Tester 2008). Bollen staan erom bekend dat ze
slecht tegen zout kunnen (Van Dam et al. 2007). Voor de bollen in de Koegraspolder liggen de
schadedrempels rond de zoutgehalten die in het oppervlaktewater van de Koegraspolder gemeten zijn.
De schadedrempel is de zoutwaarde waaronder een plant zonder merkbare negatieve effecten kan
groeien. De EC-waarden van het water in de Koegraspolder liggen tussen de 1 en 1,5 mS/cm met
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uitschieters in de zomer richting 2 en 3 mS/cm volgens waarden van de Watercommissie KAVB zitten
(in de Kop van Noord-Holland samen met LTO). De EC-waarden voor de schadedrempels van de
onderzochte bolgewassen liggen allemaal onder de 1,5 mS/cm (hyacint: 1, tulp: 1.3, narcis: 0.4 en
lelie: 0.9 mS/cm) (Van Dam et al. 2007). Dus zeker aan het eind van de zomer zal de bollenteelt
schade kunnen lopen door verzilting. Helaas is er erg weinig bekend over de mate van de
(economische) schade die veroorzaakt wordt door te zout grondwater of zout irrigatiewater.
De bedrijfskundige gevolgen van verzilting in de Koegraspolder
De twee belangrijkste bedrijfskundige gevolgen van verzilting zijn gewasschade en het prijsopdrijvend
effect van landbouwgrond (mailcontact Rabobank, 2015). De akkerbouw en bloembollensector
concurreren steeds meer met melkveehouderijen om de beschikbare grond in Nederland. Hierdoor gaat
de prijs van de grond omhoog (mailcontact Rabobank, 2015). In de Koegraspolder werden eerst
koeien gehouden, maar aangezien het gras niet meer goed groeide is men overgegaan op
bloembollenteelt (interview Provincie Noord-Holland, 2015). Qua toerisme: Sterk Consulting &
Bureau BUITEN (2008) kon geen directe relatie vinden tussen verzilting en toerisme en recreatie voor
het zuidwesten van Nederland. Een algemeen bedrijfskundig gevolg van verzilting is de vereiste om
geld te investeren in het ontwikkelen van kennis omtrent omgang met beschikbare hoeveelheid zoet
water, aangezien de aanvoer van zoet water onzeker zal zijn in de toekomst en er veel winst gehaald
kan worden met efficiënt watergebruik (Calzadilla et al., 2010).
Dus ter conclusie: de gevolgen van verzilting zijn gewasschade, prijsopdrijvend effect van
landbouwgrond en genoodzaakte investeringen voor aanpassingen van bijvoorbeeld technieken of
wisselen van landgebruik.
Huidige maatregelen en mogelijke maatregelen tegen verzilting
Op dit moment is de meest gebruikte maatregel tegen verzilting het watersysteem doorspoelen met
zoet water (Velstra et al. 2009). Dit is een goede maatregel onder de voorwaarde dat de vereiste
hoeveelheid zoet water aangevoerd kan worden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) heeft geen problemen met de waterkwaliteit en de water toevoer in de Koegraspolder op dit
moment, maar in droge periodes zullen ze het wel moeilijker krijgen om zoet water aan te voeren
(interview HHNK, 2015). De verzilting kan ook onder controle gehouden worden met behulp van
drainage. Drainage is een systeem dat het waterniveau in de grond regelt met behulp van een
buizensysteem in de grond. Drainage heeft veel invloed op het zoutgehalte in het perceel van de
agrariërs (interview HHNK, 2015). De landgebruiker kan verzilting ook verminderen door zoet water
beter vast te houden in de zoetwaterlens en hiermee de zoetwaterlens te vergroten in volume. Door de
grond een andere samenstelling te geven (bijvoorbeeld het verkleinen van de poriegrootte van
bodemdeeltjes en het verhogen van het organische-stofgehalte in de bodem) kan de bodem mogelijk
meer water vasthouden (mailcontact Van der Zee, 2015). Het verhogen van het organische-stofgehalte
is echter niet gewenst bij het telen van bollen. Bollenteelt vereist een laag organische-stofgehalte,
tussen de 1 en 2%. Het organische-stofgehalte in de Koegraspolder ligt tussen de 1 en 5%.
Voor bloembollen is het niet heel duidelijk of (duurzame) oplossingen tegen verzilting voorhanden
zijn of dat men niet anders kan doen dan de schade accepteren en proberen deze kosten door te
berekenen aan de afnemer of consument (Sterk Consulting & Bureau BUITEN, 2008).
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Wateropslag
Een van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende zoet water zal zijn om
verzilting tegen te gaan, is het opslaan van water: water kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in
bassins of in aquifers. Een bassin is een aan de lucht blootgestelde wateropslag. Een aquifer kan ook
water opslaan, bij deze techniek wordt het water in de doorlaatbare ondergrond opgeslagen. Een
dergelijke ondergrond bestaat bijvoorbeeld uit zand of kiezels. Zo kan tijdens de winter een
watervoorraad worden aangelegd om droge periodes te overbruggen. De kosten van de techniek
waarbij water wordt opgeslagen in de ondergrond liggen tussen de 576 en 2364 euro per 1500 m3/jaar.
Vaak gaat het om een gezamenlijke investering door een groep landgebruikers in een gebied (Tolk, L.
2012). Op verschillende plekken in Nederland worden op dit moment pilots uitgevoerd door
Spaarwater om de mogelijkheden te onderzoeken van ondergrondse wateropslag. Bij deze pilots wordt
het water wordt opgeslagen in een watervoerend pakket onder een kleilaag en ontstaat er en
zoetwaterbel waar in het teeltseizoen met succes zoetwater uit kan worden onttrokken. Als er het
eerste jaar alleen geïnfiltreerd wordt, dus nog geen water onttrokken, en er nog een paar andere
optimalisaties worden toegepast (bijv. filters om verstoppingen te voorkomen) ligt de
terugwinefficiëntie rond de 90% (Tolk en Velstra, 2016).
Een andere mogelijkheid is om de hoeveelheid water die in meren wordt opgeslagen te vergroten. De
toekomst zal uitwijzen of het IJsselmeer en het Markermeer voldoende zoet water bieden om aan de
zoet-watervraag van Nederland te kunnen voldoen (interview HHNK, 2015). Het aanleggen van een
andere extra waterplas gaat ten koste van waardevolle grond. Misschien is het mogelijk de plas in het
Mariëndal bij de Jan Verfeilleweg uit te breiden om zo de wateropslag te vergroten.
Klimaatonafhankelijk worden
Klimaatonafhankelijk worden houdt in dat het gewenste gewas geteeld kan worden ongeacht het
klimaat. Dit kan door bijvoorbeeld op betonnen vloeren te telen of in kassen. Een andere mogelijkheid
is teelt de grond uit. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan met lelies in goten met substraat die
gescheiden zijn van de ondergrond (Teelt de grond Uit, n.d.). Als het groeisubstraat los is van de
bodem, hebben de gewassen geen last meer van kwel, hoewel het probleem van verzilt
beregeningswater blijft bestaan. Het voordeel van deze methode is dat een kleinere hoeveelheid bodem
zoet moet worden gehouden, waardoor minder water nodig is. Het nadeel is dat het hemelwater minder
benut kan worden. De eerste resultaten laten zien dat lelieteelt in substraatbedden meer water vereist
dan de lelieteelt in de volle grond, waarschijnlijk doordat de oppervlakte waarop hemelwater benut
kan worden verkleind is en doordat de planten geen water meer vanuit het grondwater krijgen
(Breukers et al. 2014). Telen op substraatbedden is geen goede oplossing voor verziltte gebieden
omdat het teeltsysteem niet efficiënt is qua watergebruik en nog niet getest is op meerder bolgewassen.
Het is wel mogelijk om te telen in waterbedden (hydroponics). Dit is qua watergebruik een stuk
efficiënter, maar het energiegebruik is een stuk hoger dan telen in vollegrond (Breukers et al. 2014).
Wederom is er weinig kennis over het telen van bollen in dit systeem.
Telen van zouttolerantere bollen
Een van de manieren om schade door verzilting tegen te gaan, is door zouttolerantere bollen te telen.
De veredeling van planten bestaat al vele jaren, via klassieke kruismethoden of via biotechnologie.
Met deze technieken wordt bijvoorbeeld gezocht naar nieuwe tomaten- en aardappelrassen die beter
bestand zijn tegen een zilte bodem (Blom-Zandstra, 2010). Uit onderzoek in kassen zijn bolgewassen
bekend die beter tegen zout kunnen, waaronder drie zeer bekende narcis cultivars, “Dutch master”,
“Ice Follies” en “Tête-a-Tete”, (Veatch-Blom et al. 2014), maar deze gewassen zijn niet in het veld
getest voor zouttolerantie waardoor het lastig te zeggen is of ze ook daar een hogere schadedrempel
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hebben. Het is echter ingewikkeld en tijdrovend om gewassen zouttoleranter te maken via veredeling
doordat zouttolerantie een complexe planteneigenschap is.
Veranderen van landgebruik
Als de bollenteelt niet kan worden aangepast aan de mate van verzilting, zal er een andere functie voor
de Koegraspolder moeten komen. Er bestaan verschillende mogelijkheden: telen van bioenergiegewassen (koolzaad, olievlas, maïs, bieten, soja, wintertarwe, aardappelen), zilte teelt
(aardappelen, zeekraal, zeelkool, zeebiet, gerst) of het combineren van visteelt met zilte teelt.
Koolzaad en olievlas bieden van de genoemde bio-energiegewassen financieel het meeste perspectief
(Van der Voort, 2008), maar van aardappels is al bekend dat ze ook op zilte grond geteeld kunnen
worden (Marc van Rijsselberghe, n.d.). Overstappen op de teelt van zeekraal vereist een totale
investering van 48.214 euro per hectare, waarvan zaaizaad het overgrote deel inneemt, en 40.800 euro
voor arbeidskosten per hectare (Blom, nd). Dit maakt verkoop aan de supermarkt commercieel
ongunstig (Blom, nd). Het combineren van visteelt met zilte teelt vereist een grotere investering en
veel multidisciplinaire kennis.
Landschap Noord-Holland heeft interesse getoond in het opzetten van een natuurgebied in de
Koegraspolder (Focusgroep, 2015). De economische waarde van een natuurgebied wordt vaak laag
ingeschat, zeker vergeleken met de bollenteelt. Misschien ten onrechte, aangezien een natuurgebied
invloed heeft op de sociale gezondheid en daarom wel degelijk ‘veel’ waard is. Liekens (2013) biedt
een methode aan om de waarde toevoeging te berekening bij het overstappen van landbouw op
natuurontwikkeling.
Industrie die gebruik maakt van koelwater (voedingsmiddelen, chemie en aardolie verwerkende
industrie en elektriciteitsbedrijven) kan gevoelig zijn voor een gebied dat verzilt omdat zilt water
andere eisen stelt aan de materialen in verband met corrosie, meer water nodig is, of het water
voorbewerkt moet worden (Sterk Consulting & Bureau BUITEN, 2008; Van Ek, 2009). Dit beperkt de
mogelijkheden om van landbouw naar een industrie over te stappen die gebruik maakt van koelwater.
Dus ter conclusie: de mitigatiemogelijkheden zijn het doorspoelen met zoet water, drainage, het
verkleinen van de poriegrootte van bodemdeeltjes, het verhogen van het organische-stofgehalte in de
bodem en de aanleg van zoetwatervoorraden. De mogelijke adaptatiemogelijkheden zijn
klimaatonafhankelijk worden, teelt de grond uit, het telen van zouttolerante bollen, overstappen op
andere teelt, het combineren van landbouw met visteelt en het vervangen van de landbouwgrond voor
een natuurgebied of een ander landgebruik.
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Content Analyse Interviews
Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de interviews worden
behandeld. Dit is opgedeeld in drie delen met in elkaar overlopende of samenhangende onderwerpen.
Het eerste deel zal ingaan op de belangen van de verschillende stakeholders met daarbij hun
toekomstvisie en perceptie op de Koegraspolder. Het tweede deel zal ingaan op maatregelen die
genomen zijn, toekomstige maatregelen en eventuele oplossingen/mogelijkheden voor de toekomst.
Als laatste zullen de communicatie en de perceptie van de verschillende stakeholders van elkaar in
kaart worden gebracht.
Deze stukken komen voort uit interviews met 6 verschillende stakeholders. In tabel 1 staan de
organisaties samen met de vertegenwoordiger van deze organisatie. De stakeholders zullen in de
bevindingen of conclusies bij organisatie worden genoemd. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in
de interviews en ondersteunende citaten van vertegenwoordigers zijn in de appendix opgenomen.
Tabel 1 Geïnterviewde organisaties voor de content analyse.

Organisatie
Hoogheemraadschap
Noorderkwartier (HHNK)
Gemeente Den Helder
Watercommissie
Landschap Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Agrariërs

Vertegenwoordiger(s)
Hollands Henk schobben, Karel Bruin-Baerts, Peter
Schuit
Jaqueline van Dongen
Jan Prins
Do van Dijck
Anneke Houdijk, Rowena Kuijper
Piet Warmerdam

Belangen, toekomstvisie en perceptie van het probleem
In de volgende alinea's zullen de belangen, toekomstvisie en perceptie van het probleem worden
behandeld voor alle stakeholders.
Vooralsnog ervaren de agrariërs weinig problemen aangaande het tekort aan zoet water, ze hebben
eerder last van wateroverschot. Dit wordt gezien alsnog slechter voor de opbrengst van het gewas dan
een tekort aan zoet water. Volgens de agrariërs wordt verzilting vooral in door mensen gemaakte
kwellen en gaten gemeten. In het toekomstbeeld zien ze de bollenteelt uitgroeien tot een bloeiende
sector die door agrariërs met veel bollenkennis zal worden bestuurd. Hierin willen ze liever nog niet
denken aan alternatieve teelt en druppelirrigatie vinden ze nog te duur en te moeilijk. Het HHNK zal
volgens de agrariërs in de toekomst genoeg zoet water moeten blijven leveren en tevens rekening
moeten houden met de individuele agrariër.
De Watercommissie sluit zich aan bij het toekomstbeeld van de agrariërs, deze organisatie behartigt de
belangen van de agrariërs. De Watercommissie vindt wel dat er meer begrip moet komen vanuit de
agrariërs voor andermans standpunt en belang. Innovatieve ideeën, zoals spaarwaterprojecten, kunnen
een brug slaan tussen het watertekort in de toekomst en de huidige Bollenteelt.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft op het moment geen probleem om de
waterkwaliteit te leveren die gevraagd wordt. Door de tekorten aan zoet water die zijn voorspeld door
het KNMI, wordt het wel lastiger om in de toekomst voldoende water te leveren met de gewenste
kwaliteit. Zoet water zal kostbaarder en minder vanzelfsprekend worden. Daarnaast vindt het HHNK
dat op het moment het verziltingsprobleem alleen nog maar wordt aangekeken, er worden weinig
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initiatieven genomen. Graag ziet het HHNK in de toekomst maatregelen voor het hele watersysteem.
Ook zouden ze graag zien dat de agrariërs met minder zoet water toe kunnen door middel van
innovatieve ideeën en/of alternatieve teelt.
HHNK: “Elke teler/boer gaat logischerwijs voor z'n eigen belang. Terwijl dat als je naar de
Koegras als watersysteem kijkt, als polder, dan zou je eigenlijk maatregelen willen voor het
systeem, voor alles. Dus die belangentegenstellingen tussen het geheel en de individuele
teler dat maakt het wel lastig.”
Gemeente Den Helder zegt erg positief tegenover het aanpakken van het verziltingsprobleem te staan.
Haar visie op duurzaamheid geeft echter aan dat klimaatadaptatie een belangrijk punt is in het beleid
dat gevoerd wordt. Ze is zich bewust van de zorg die hier ligt voor de agrariër. De vraag is of het
gebied geschikt blijft voor de huidige teelt. Zo niet, dan zal er volgens de gemeente ook gekeken gaan
worden naar andere bestemmingen, zoals natuurgebied of recreatiemogelijkheden. Immers vindt de
gemeente dat verzilting ook nieuwe kansen bieden.
Gemeente: “Verzilting kan ons ook weer nieuwe kansen brengen, dat hebben we allemaal
nog niet goed in beeld, maar als het een stopt dan moet je je ook weer openstellen voor
nieuwe kansen – in ieder geval datgene wat je doet, dat je dat gewoon goed uit kunt leggen
aan de stad en aan de inwoners, aan ondernemers die in dat gebied zitten of daar hopelijk
voorlopig nog verder kunnen, maar misschien op termijn niet meer. Dan moet je voor
andere bestemmingen kiezen voor het gebied, maar dan moet je wel zorgen dat je het
beheersbaar houdt en goed uit kunt leggen. Ook al heb je tegenstanders, die heb je altijd.
Zorg wel dat het verhaal klopt wat er bij zit.”
De provincie houdt zich aan het opgestelde nationale deltaprogramma. Hierin wordt verwacht dat op
alle niveaus (rijk, provincie, gemeente, waterschap als gebruiker) de zoetwatervoorziening/gebruik
toekomstbestendiger gemaakt gaat worden. De provincie ziet graag dat de gebruiker zelf meer doet om
zoet watergebruik te beperken en verzilting tegen te gaan. Economische belangen wegen zwaar bij het
maken van beleid. De agrarische sector in de Koegraspolder heeft een sterk economisch belang, deze
zal dus meegenomen worden in het maken van het beleid. Voor de toekomst wil de provincie vooral
duidelijkheid scheppen wat voor kansen en gevaren er liggen in het gebied en innovatie stimuleren.
Hoewel de zoetwatervoorziening nooit sturend is geweest voor de mens, wordt dit in de toekomst
wellicht wel sturend door innovatie.
Landschap Noord-Holland ziet problemen ontstaan voor de agrariërs op gebied van de
beschikbaarheid van zoetwater in de Koegraspolder op het moment dat er niet wordt ingegrepen.
Landschap Noord-Holland vindt echter dat er kansen voor de natuur liggen. Graag breidt het haar
natuur- en recreatiegebied uit naar de binnenduinrand, omdat volgens Landschap Noord-Holland de
vraag hiernaar groter wordt. Voorzichtig wordt al gekeken wat de mogelijkheden zijn aangaande
natuur in het gebied. De toekomstbeeld van het gebied wordt gezien als een gebied waarin veel
stakeholders samenwerken en rekening houden met elkaars belangen.
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Maatregelen, bewustwording en oplossingen
Iedere stakeholder heeft maatregelen genomen of maatregelen waargenomen in het gebied. Hieronder
worden de standpunten en ervaringen van verschillende stakeholders over maatregelen,
bewustwording en oplossingen genoemd.
De agrariërs hebben samen een watercommissie opgezet. Deze watercommissie meet de zoutgehaltes
in het gebied om zelf een nul-waarde te bepalen voor het gebied en zoutpieken in het gebied te meten.
Daarnaast zorgt de commissie voor een bewustwording van het verziltingsprobleem onder zowel de
agrariërs als het HHNK. Door krachten te bundelen heeft deze groep een beter inzicht gekregen op het
probleem en vormt tevens een goede lobby bij het waterschap. Bedrijfsmatig probeert iedere agrariër
zijn eigen ideeën te implementeren en kijkt vooral goed om zich heen.
De Agrariërs: “Zorg dat overheden en partners elkaar verstaan. Het lijkt echt wel of we
Grieks en Russisch tegen elkaar praten. Dat is onvoorstelbaar. We zijn het eigenlijk
helemaal niet zo oneens, en als je de stukken van hen en van ons zou lezen, al zou het op
papier zijn, verschillen we niet zo erg. Maar we verstaan elkaar gewoon niet, dat is het echt.
Communicatie is waar alles om draait.”
Volgens de watercommissie moet iedereen meer inspanning gaan leveren om verzilting tegen te gaan,
zowel door het beheer als op perceel/bedrijfsniveau. Er moet veel innovatiever worden nagedacht over
hoe er efficiënter omgegaan kan worden met het beschikbare zoete water. Er moet draagvlak gecreëerd
worden op het gebied van verzilting en watergebruik met pilots en voorlichtingen, dit laat ogen
openen. Tevens zal samenwerking een grote rol moeten gaan spelen.
De watercommissie: “Het gaat om het draagvlak creëren van de probleemstelling. Dat is
vooral waar ik de laatste paar jaar mee bezig ben. Wat ik eerder zei, landelijk is er een
inspanningsverplichting, regionaal is er een inspanningsverplichting, dat staat in alle
affiches hoor. Maar ook op perceelniveau, of bedrijfsniveau, moet er ook een
inspanningsverplichting gaan komen.”
Het HHNK vind dat er een stuk bewustwording is gecreëerd met het onderzoek door Acacia (2014).
Het is belangrijk dat men ook bewust wordt van klimaatverandering, dus zien ze graag pilots op het
gebied van spaarwater. Daarnaast worden eventuele oplossingen voor de toekomst genoemd zoals
hoger opzetten van sloten, kerende grondbewerking, alternatief oogsten, zilte teelt en een
beregeningsverbod. Ook wordt er positief naar spaarwaterprojecten gekeken, waarin samenwerking
nodig is met de agrariërs.
De provincie en gemeente stimuleren innovatieve pilots die verzilting tegen gaan en watergebruik
beperken. De agrariërs moeten bewust worden van het veranderende klimaat. De provincie laat zien
bewust te zijn van klimaatverandering door een innovatieve paragraaf in de watervisie te zetten met
onderzoek naar zilte teelt en druppelirrigatie.
De Provincie Noord-Holland: “In het deltaprogramma is afgesproken dat op alle niveaus
maatregelen worden genomen om de zoetwatervoorziening robuuster te maken, dus zowel
door het Rijk, als de regio, als bij de waterbeheerders, als bij de gebruikers worden
maatregelen getroffen. Bij het Rijk betreft dat voor het IJsselmeergebied de maatregel
flexibel peilbeheer waarmee een grotere buffer wordt gecreëerd, dat is de eerste fase.”
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Landschap Noord-Holland oppert zones waar minder zoet water naartoe hoeft om er recreatie en
natuurgebied van te maken die minder afhankelijk zijn van verzilting. Dit zorgt ook voor een grotere
buffer voor het waterschap, aangezien dit gebied minder/geen water nodig heeft en er dus meer
overblijft voor de akkerbouw. Een eventuele samenwerking tussen agrariërs en natuurorganisatie
wordt ook genoemd. Flexibele natuurgebieden, waarin ’s winters water wordt opgevangen en ’s
zomers water kan worden uitgehaald.
Landschap Noord-Holland: “Een interessante oplossingsrichting is het maken van
gebieden maken waarbij in de wintermaanden regenwater wordt opgevangen om zoveel
mogelijk vast te houden – bijvoorbeeld in het natuurgebied, maar dat kan ook in een ander
gebied – en dat je dan in de zomermaanden, als er zoet water nodig is in de agrarische
sector, de kraan langzaam open zet waardoor het natuurgebied leeg loopt en het gebied van
de agrariërs zich vult.”
Communicatie tussen elkaar en perceptie van elkaar
Als laatste wordt de communicatie tussen de verschillende stakeholders en de perceptie van de
verschillende stakeholders van elkaar in kaart gebracht. Hieronder worden deze onderwerpen
samengevat.
De agrariërs hebben het idee dat afspraken niet worden nageleefd. Ze zijn bang dat gemeente en
HHNK een dubbele agenda hebben. Aangezien politiek niet hun primaire vakgebied is, vinden de
agrariërs dat ze altijd verliezen op dit gebied. Politiek en agrariërs spreken niet dezelfde taal en hebben
een schakel nodig die ze verbindt. Daarnaast hebben de agrariërs het idee dat het HHNK taken afstoot
en verkapte bezuinigingen doet. Daarom willen ze het HHNK, met behulp van de watercommissie,
controleren. Het HHNK maakt in de ogen van de agrariërs ook fouten en communiceert slecht, ook al
zijn ze het vaak met elkaar eens. Zo zou er beter doorgespoeld moeten worden, reviseert het HHNK
pompen in de verkeerde tijd van het jaar en wordt er 100% waterschapsbelasting gevraagd aan de
agrariërs.
De agrariërs: “En dat is eigenlijk een beetje het idee dat leeft onder de agrariërs. Verdeel en
heers, omdat de boeren als eigenwijze mensen niet goed krachten kunnen bundelen en
samen kunnen werken. We hebben ook geen mediamensen en communicatie – joh, ik zit op
de trekker. We hebben er ook geen geld voor over om mensen in te schakelen, dus eigenlijk
verliezen we dan altijd als het over politiek gaat.”
De agrariërs: “En de voorzitter van de KAVB, we hadden het erover, en ik zeg: “Man, ik
voel me hier net zo’n Asterix, zo’n Obelix, die heldhaftig stand bieden tegen de Romeinen.”
Hij zegt: “Ja, jullie zijn wel dwarsliggers.” Ja, dat klopt wel. “Maar dat is goed,” zegt hij,
“zonder dwarsliggers ontspoort de trein.” Ja, denk ik, dat is eigenlijk ook zo.”
De agrariërs: “Het is een soort natuurlijk wantrouwen. Feitelijk zijn we het niet zo erg met
elkaar oneens, maar het is een natuurlijke spanning altijd tussen agrariërs en
waterbeheerders. Maar als je met elkaar praat valt het altijd mee.”
De watercommissie is net als de agrariërs ook van mening dat het HHNK meer inspanning zou moeten
leveren. Nul-waarden van de zoutgehaltes in het gebied zouden eigenlijk door het HHNK gemeten
moeten worden, waar nu de watercommissie is ingezet. De watercommissie vindt dat de gemeente,
provincie en waterschap moeten inzien dat de bollensector een bloeiende sector is. Daarnaast vinden
ze dat niet alleen het HHNK verantwoordelijkheid moet nemen voor het probleem, ook agrariërs
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zullen zelf moeten gaan anticiperen op het probleem, mee gaan werken vanuit de sector en begrip gaan
krijgen voor andermans standpunten.
De watercommissie: “Dat is toch wel een ondersteunde organisatie geworden, die
watercommissie, men vindt het heel verrassend, het waterschap van Hollands
Noorderkwartier vindt het een heel verrassende ontwikkeling, dat men vanuit de praktijk
aandacht voor wil ontwikkelen. Dat komt ook omdat het vak vindt, de agrariërs vinden, dat
het Hollands Noorderkwartier het zou moeten doen, maar ze doen het niet, tenminste niet
op de manier en intensief zoals wij het zouden willen.”
De watercommissie: “En dat is een beetje het antwoord, denk ik. Dat wij van goeden huize
moeten komen om ook die gemeentes en die provincies en die waterschappen te overtuigen
dat wij een bloeiende sector zijn, en dat kan je op allerlei manieren doen. Je kan ook
gewoon met de banken overtuigen: ‘Moet je kijken, die sector levert zoveel op’.”
Het HHNK probeert te voldoen aan de waterkwaliteit die door de gebruiker wordt verwacht. Maar
volgens het HHNK moet de landgebruiker ook meer verantwoordelijkheid nemen. De samenwerking
met de agrariërs moet intensiever in de toekomst, want de verantwoordelijkheid van het waterschap
voor de gewenste waterkwaliteit zal niet meer vanzelfsprekend zijn. De communicatie is wel een stuk
beter geworden door de watercommissie. Dit wordt gezien als een goed initiatief van de agrariërs.
HHNK: “Iemand zei een keer “Ja, ik woon niet in een flat, ik wil geen eigenarenvereniging
zijn ik wil gewoon mijn eigen land hebben hier”
De gemeente houdt zich aan het programma Waterbreed, waarin staat hoe de beheerders nu en in de
toekomst met het watersysteem willen omgaan. De doelstelling van Waterbreed is het realiseren van
een veilig, ecologisch gezond watersysteem met hoge belevingswaarde. In het plan staan gerichte
maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. Samen met het HHNK, provincie en milieudienst wordt
ervoor gezorgd dat dit programma wordt nagestreefd. Als er op een gegeven moment echt een besluit
gemaakt zal moeten worden, dan zal dit volgens de gemeente niet bij hen, maar bij hogere overheden
liggen. Hierbij moet wel goed worden uitgelegd waarom een bepaalde keuze is gemaakt. In lijn met
het programma Waterbreed, vindt de gemeente dat de agrariër een grotere rol zal moeten krijgen in het
zoeken naar oplossingen. Er wordt graag gezien dat zij hierin meedenken in vernieuwende elementen
en het herijken van bestemmingsplannen. Tot nu toe wordt er naar inzicht van de gemeente weinig
ondernomen tegen verzilting.
Ook de provincie vindt, net als de watercommissie, dat de agrariërs spaarzamer moeten omgaan met
water. Hierin ziet de provincie voor zichzelf een aanjaagfunctie en een ondersteunde functie voor
pilots en initiatieven en bemiddelen ze in grote projecten. Een tweede verantwoordelijkheid is
voorlichting geven door middel van voorzieningsniveaus.
De provincie Noord-Holland: “Wat je nu wil, is dat geluid ook uitdragen: we doen alles, met
zijn allen, om het systeem zo lang mogelijk te laten functioneren, dat iedereen zoet water
heeft waar ‘ie recht op heeft. Er kan een moment komen dat dat niet meer zo is, en bereid je
daarop voor. Dat is eigenlijk het voorzieningenniveau, dan bied je de gebruikers
handelingsperspectief. Je kunt ze voorbereiden om geen misinvesteringen te doen. Dat is
eigenlijk wat de provincie doet, ja.”

17

Landschap Noord-Holland ziet graag een samenwerking ontstaan met de agrariërs. Ook zij zijn van
mening dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor het probleem, maar dat gemeente en
overheid het voortouw moeten nemen. Tot die tijd zal het HHNK de gewenste waterkwaliteit moeten
leveren.
Landschap Noord-Holland: “Vanuit het verleden leeft het idee dat het waterschap
verantwoordelijk is voor de kwantiteit en de kwaliteit van het water. Het
Hoogheemraadschap heeft zeker een hele belangrijke rol, maar omdat het zo’n
maatschappelijk probleem is, zal het waterschap dat niet alleen kunnen oplossen. Dus de
provincie zal daar een belangrijke rol in moeten krijgen, net als de gemeente.”
Conclusie
De watercommissie, HHNK, gemeente, provincie en Landschap Noord-Holland vinden dat er meer
inspanning geleverd moet worden om verzilting tegen te gaan, zowel door het beheer als op
perceel/bedrijfsniveau. Er moet veel innovatiever worden nagedacht over hoe er efficiënter omgegaan
kan worden met het beschikbare zoete water en er moet draagvlak gecreëerd worden op het gebied van
verzilting en watergebruik met pilots en voorlichtingen. Hierbij wordt niet uitgesloten door het
HHNK, gemeente, provincie en Landschap Noord-Holland dat het gebied een andere functie zal
krijgen.
Gemeente en provincie willen vooral duidelijkheid scheppen wat voor kansen en gevaren er liggen in
het gebied in de toekomst en innovatie, zoals spaarwaterprojecten, stimuleren. Zodra er eventuele
besluiten gemaakt moeten worden over de inrichting van het gebied, zal dit volgens hun de taak zijn
van hogere overheden om de knoop door te hakken.
De Agrariërs vinden juist dat overheden zich meer moeten inzetten om de watertoevoer en kwaliteit te
waarborgen. Het idee dat leeft is dat er taken worden af gestoten en er verkapte bezuinigingen worden
gedaan. Ze zeggen dat Politiek en agrariërs niet dezelfde taal spreken en hebben een schakel nodig die
ze verbindt. Als toekomstbeeld zien ze samen met de watercommissie de bollenteelt uitgroeien tot een
bloeiende sector die door agrariërs met veel bollenkennis zal worden bestuurd.
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De focusgroep
Inleiding
Op donderdag 21 januari 2016 is een focusgroep gehouden om de verschillende betrokkenen uit de
Koegraspolder bij elkaar te brengen, de verschillende ideeën over een toekomstige Koegraspolder in
kaart te brengen en de inhoud van de interviews te controleren. Op deze avond hebben de leden van
verschillende stakeholdergroepen (provincie, gemeente, HHNK, agrariërs van de KAVB, een lid van
de Watercommissie, Landschap Noord-Holland) aangegeven wat zij verwachten dat er gebeurt in
verschillende scenario’s en waar hun voorkeuren naar uitgaan. In totaal werden de stakeholdergroepen
vertegenwoordigd door acht mensen: een van de provincie, een van de gemeente, twee agrariërs, drie
van de Watercommissie en een van het Landschap Noord-Holland. Astrid Hendriksen, expert op het
gebied van focusgroepen, fungeerde als moderator. De avond was opgedeeld in verschillende
onderdelen. Eerst was er een introductie met een voorstelronde, er volgde uitleg over het project en
wat het doel van de avond was. Daarna lieten we twee verschillende assen die op een poster waren
opgeschreven zien, deze twee assen waren:
1. Ingrijpen verzilting
2. Gezamenlijke belangen

Niet ingrijpen verzilting;
Tegengestelde belangen.

De taak was nu aan de deelnemers om verschillende post-its op de poster te plakken: waar ze vinden
dat de organisatie staat, waar ze denken dat hun organisatie staat over vijf jaar, en waar ze hun
organisatie het liefst zien staan. Hierna werden de twee assen samengevoegd tot één assenstelsel waar
vier scenario’s uit ontstaan. De deelnemers konden daarna per scenario invullen wat er in hun op
kwam als ze aan dat scenario dachten: wat het voor hen betekent en wat ze verwachten dat het voor
andere partijen betekent. Na een pauze werden de resultaten van de ingevulde scenario’s besproken.
De voornaamste punten die in deze discussie naar voren kwamen, waren dat iedereen het eens was dat
er samen naar een oplossing gezocht moet worden. Op het begin van de focusgroep was iedereen het
eens dat er gezamenlijke belangen waren, maar tijdens de discussie bleek dit toch wat genuanceerder
te liggen. Over het algemeen zijn de agrariërs het meest behoudend en het Landschap Noord-Holland
het meest vernieuwend. De andere stakeholders liggen hier meer tussenin. Verder was het belangrijk
dat het probleem op grotere schaal werd bekeken, in plaats van puur op de Koegraspolder. Iedereen
was het eens dat er actie ondernomen en dat het verziltingsprobleem aangepakt moet worden, maar
tegelijkertijd werd er ook gesproken over een andere indeling van het gebied. Op de vraag wie het
voortouw zou moeten nemen bleef het stil, niemand voelde zich geroepen om deze rol op zich te
nemen.
De twee genoemde assen zijn gebaseerd op voorafgaande interviews met de stakeholders. De twee
thema’s die het meeste speelden in het gebied zijn de assen geworden (zie Figuur 1 op de volgende
pagina). De horizontale as geeft de manier weer waarop met verzilting kan worden omgegaan: nietingrijpen en ingrijpen. De huidige situatie is als nulpunt genomen, dus alles wat extra gedaan wordt
om verzilting tegen te gaan wordt gezien als ingrijpen. De verticale as geeft de belangen van de
verschillende stakeholders weer. Als er gezamenlijke belangen zijn, betekent het dat alle stakeholders
ieders belangen voor een deel proberen in te willigen en worden er compromissen gesloten. Bij
tegengestelde belangen zullen bepaalde stakeholders hun idee kunnen bewerkstelligen maar anderen
zullen buiten de boot vallen.
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Figuur 1 Assenstelsel dat zich vormt uit het combineren van de twee genoemde assen. De combinaties van
assen vormen vier verschillende scenario’s.

Na de focusgroep zijn de scenario’s verder aangevuld met opgedane kennis uit de literatuurstudies en
interviews. Vervolgens is een SWOT-analyse gedaan (een analyse naar sterke en zwakke punten),
gebaseerd op zowel de focusgroep als op de literatuurstudie en interviews.

Scenario 1 Niet ingrijpen – Gezamenlijke belangen
Verzilting komt
Huidige bollenteelt is niet meer mogelijk
Teelt de grond uit
Op zoek naar andere rol voor bollentelers
In dit scenario wordt er gezamenlijk gezocht naar een nieuwe invulling van het gebied. Als er niet
wordt ingegrepen in verzilting, zal er uiteindelijk een watertekort ontstaan en zal de grond verzilten.
De bollenteelt is niet bestand tegen verzilting, en zolang er geen zouttolerante bollensoorten zijn
ontwikkeld, zal de bollenteelt niet meer op de huidige manier kunnen plaatsvinden in de
Koegraspolder als het gebied verzilt. Misschien is het mogelijk om bollen te blijven telen in het gebied
met behulp van teelttechnieken die gewassen los van de ondergrond telen zoals hydroponics, teelt de
grond uit, maar deze technieken vereisen nog een ontwikkeling om de efficiëntie en het watergebruik
te verminderen. Voor de transitie naar een andere teelt moet er worden geïnvesteerd in nieuwe of
andere materialen en kennis. Dit zal waarschijnlijk een grote investering zijn en kost dus veel geld.
Om een transitie aantrekkelijk te maken zou de provincie dit via subsidies en beleid kunnen promoten.
Als het niet mogelijk blijkt om bollen te telen in een verzilt gebied dan moet er gezamenlijk met alle
betrokkenen een nieuwe rol voor de agrariërs worden gevonden. Het Landschap Noord-Holland kan
dan bij het proces worden betrokken om de mogelijkheden te bekijken van een recreatie- en
natuurgebied in de Koegraspolder en of daarbinnen een nieuwe rol voor agrariërs is weggelegd als
teelt de grond uit niet blijkt te werken of niet lucratief genoeg is.
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Gemeente volgt de provincie en zal het beleid aanpassen om aan de normen van de provincie te
voldoen.
HHNK heeft een ondersteunende rol, maar geen sterk belang. Het HHNK hoeft in dit scenario niet te
investeren in meer water leveren.
Sterke punten:
-

Door te stoppen met ingrijpen in verzilting, hoeft er niet langer in die kostenpost geïnvesteerd
te worden.
Gebiedsvisie -> er zal een nieuwe gebiedsfunctie voor de Koegraspolder uitkomen
Duurzame oplossing. Door ervoor te zorgen dat er een alternatieve invulling van het gebied
komt die minder zoetwater vereist, zal het gebied ook in de toekomst nog gebruikt kunnen
worden, zonder dat er steeds meer maatregelen nodig zijn om verzilting tegen te gaan.

Zwakke punten:
-

-

Er moet goede communicatie tussen de stakeholders zijn om ervoor te zorgen dat de transitie
naar een andere teelt of andere functie voor de agrariërs slaagt en iedereen een toekomst heeft
in de Koegraspolder.
Het is onduidelijk in hoeverre de alternatieve gebiedsfuncties van de Koegraspolder rendabel
zullen zijn.
Het vereist dat mensen actie ondernemen en risico’s nemen aangezien hele bedrijven een
transitie zullen ondergaan.

Scenario 2 Wel ingrijpen – Gezamenlijke belangen
Compromis
Bollenteelt blijft, maar de agrariërs moeten
misschien genoegen nemen met kleinere oogsten,
meer meebetalen aan het leveren van
water/wateropslag, of investeren in efficiënter
watergebruik.
HHNK, gemeente en provincie moeten m.b.v.
beleid en acties samen met de agrariërs ervoor zorgen dat er voldoende zoetwater voorhanden
is.
Ondergrondse wateropslag, wateropslag in meren
Kosten en baten delen.
Als er wordt ingegrepen in verzilting en alle stakeholders zich daarvoor inzetten, zal de bollenteelt in
de Koegraspolder blijven. Alle stakeholders zetten zich in om ervoor te zorgen dat er voldoende zoet
water is. De agrariërs, het HHNK, de provincie en de gemeente investeren in, en onderzoeken de
mogelijkheden van (ondergrondse) wateropslag en optimalisatie van de waterverdeling in NoordHolland. De kosten van het verzilting tegengaan en de investeringen worden gedeeld door de
verschillende partijen. De communicatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders is
hoog, waardoor snel duidelijk wordt welke initiatieven het beste werken. Landschap Noord-Holland
deelt niet mee in de investeringen specifiek in de Koegraspolder, maar wordt betrokken bij het
bekijken van mogelijkheden van wateropslag in natuurgebieden in de buurt van bollengebieden die ’s
winters water opslaan dat in de zomer gebruikt kan worden als de levering van zoet water niet
voldoende blijkt te zijn.
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Een mogelijkheid om het gebied in te delen naar ieders belang is om het gebied in te delen in zones.
Zo kan er een deel worden gebruikt als natuurgebied en tevens wateropslag, wat weer zoet water
oplevert voor de agrariërs om de droge periodes in de zomer te overbruggen. Doordat het bollengebied
dan wat kleiner is, is er in absolute zin minder zoet water nodig en is het dus gemakkelijker om aan de
zoetwatervraag te voldoen.
Dit scenario vereist dat de agrariërs samen beslissen welk gebied natuurgebied/wateropslag wordt. De
eigenaar van dat gebied zal dan met grond of geld gecompenseerd moeten worden. Een andere optie is
investeren in ondergrondse wateropslag.
De gemeente en de provincie stimuleren de kennisontwikkeling van wateropslag. Het HHNK helpt
met het opzetten en het integreren van de wateropslag in het watersysteem. Het Landschap NoordHolland beheert in samenwerking met het HHNK het waterpeil van de wateropslag, wanneer dit in een
natuurgebied plaatsvindt. Anders is het de taak voor het HHNK.
Sterke punten:
-

-

-

In dit scenario wordt veel kennis ontwikkeld op het gebied van verzilting en het telen van
bollen met minder zoet water. Dat is niet alleen voordelig voor de Koegraspolder, maar kan
ook als een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld dienen, aangezien verzilting een
mondiaal probleem is.
Indien er wordt gekozen om een deel als natuurgebied te gebruiken, dan zal dat positieve
gevolgen hebben voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het Waddenzee gebied en de
zoetwaterflora en fauna.
De agrariërs hoeven niet van functie te veranderen, dus dat scheelt een investering in
omscholing en aanschaf nieuwe materialen.
De huidige identiteit van het gebied blijft bestaan.

Zwakke punten:
-

-

Er is veel onduidelijkheid over hoe groot het watertekort in de toekomst zal zijn en welke
maatregelen dit tekort het beste zouden kunnen opvangen. Deze onduidelijkheid kan ertoe
leiden dat er geen beslissingen worden genomen over grootschalige oplossingen voor de
Koegraspolder. Terwijl tegelijkertijd bekend is, dat als er niets gebeurt, de Koegraspolder
verzilt. Dus een zwak punt van dit scenario is het maken van keuzes.
Er is veel samenwerking nodig tussen de verschillende stakeholders.
Het is niet duidelijk wat de uiteindelijke kosten van dit scenario zijn.
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Scenario 3 Niet ingrijpen – Tegengestelde belangen
Verzilting op z’n beloop laten
Einde traditionele bollenteelt
Individueel/ieder voor zich

Op den duur is de traditionele bollenteelt niet meer mogelijk, omdat de grond te zout is. De agrariërs
zullen zich dus moeten aanpassen, zij het door middel van (nieuwe) technologieën, een alternatieve
teeltwijze, een alternatieve teelt of door een ander beroep te beoefenen. Bij al deze mogelijkheden tot
aanpassing liggen de kosten en de opbrengsten volledig bij de agrariër.
Het investeren in nieuwe technologieën kan een manier zijn om te zorgen dat er bollen ontstaan die
bestendig zijn tegen verzilting, maar de invloed die agrariërs hierop kunnen uitoefenen is klein. Niet
iedere agrariër is immers actief bezig met veredeling. Bovendien is de tijdsspanne die hiervoor nodig
is onzeker.
Een andere mogelijkheid is het verminderen van het zoet water gebruik. Dit zal wel voor een lagere
opbrengst zorgen doordat de groeiomstandigheden suboptimaal zijn, maar dat zal dan voor lief moeten
worden genomen.
Agrariërs zouden ook kunnen overstappen op een alternatieve teelt. Zo zouden ze zich kunnen richten
op zilte teelt, zoals het telen van aardappels, groentes of andere gewassen die zilt bestendig zijn. Een
andere mogelijkheid van alternatieve teelt is het telen op zout, bijvoorbeeld het telen van garnalen. Het
is nog de vraag of dit een lucratieve mogelijkheid is.
Een andere mogelijkheid is om het bollengebied wat kleiner te maken, zodat er in absolute zin minder
water nodig is. Zo zou een deel van de grond kunnen dienen als wateropslag en kunnen de agrariërs
het water daarin opslaan in periodes van overschot en in periodes van tekort kunnen ze het zoete water
weer gebruiken. Op deze manier kunnen de agrariërs voorlopig verder telen zoals ze dat deden; met
waterzekerheid, alleen met wat minder grond. Aangezien het niet duidelijk is hoeveel watertekort er in
de toekomst zal zijn, kan er niet wat gezegd worden over hoe groot dit wateropslag/natuurgebied zou
moeten zijn.
Ten slotte, als bovenstaande mogelijkheden niet winstgevend genoeg blijken, zullen de agrariërs een
andere rol moeten vervullen en dus naar andere alternatieven of ander werk op zoek moeten gaan. Wat
zeker is, is dat de agrariërs zullen bij dit scenario keuzes moeten maken waarbij ze op korte termijn
erop achteruit zullen gaan, maar waar er op lange termijn winst te behalen valt.
Voor de provincie, de gemeente en het HHNK zal de rol in dit scenario niet veel veranderen t.o.v. nu,
de toekomst van het gebied ligt dus bij de agrariërs.
Sterke punten:
-

Het is een duurzaam/toekomst gericht scenario, doordat het mee gaat met de ontwikkelingen
van de natuur en klimaatverandering.
Het biedt nieuwe mogelijkheden voor agrariërs
Het biedt de mogelijkheid om creatief met het gebied om te gaan.
Het is duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is.
Er hoeft weinig verantwoording te worden afgelegd.

Zwakke punten:
-

Er is minimale samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.
Agrariërs staan op zichzelf, er is geen gedeelde verantwoordelijkheid.
Geen rooskleurige toekomst voor de bollenteelt.
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-

Er is geen gemeenschappelijke aanpak van het gebied, dus de andere stakeholders hebben
geen grote inspraak in de uiteindelijke invulling van het gebied.
Veel onzekerheden (technologieën/overstappen op andere functie/ander werk is risicovol).
o Het investeren in nieuwe technologieën om bollen zilt bestendig te maken is een
aanpak die erg onzeker is, het kan zijn dat je veel investeert maar dat uit het
onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om bollen op zilte grond te telen.
o Voor de ‘teelt de grond uit’ methode zijn nieuwe materialen nodig, wat een grote
investering zal zijn.
o Het overstappen op een alternatieve teelt brengt ook veel kosten met zich mee, zoals
andere machines en omscholing.
o Het is onzeker hoe groot gebied je nodig hebt voor wateropslag, omdat je nog niet
weet hoeveel de tekorten zullen zijn.

Scenario 4 Wel ingrijpen – Tegengestelde belangen
Kleinschalig ingrijpen
Behoud bollenteelt
Individueel/Ieder voor zich.
In dit scenario wordt er wel ingegrepen in verzilting, waarbij sprake is van minimale samenwerking.
De verschillende betrokkenen zullen zelf moeten bedenken hoe ze gaan ingrijpen in verzilting. Dit
houdt ook in dat de kosten en de opbrengsten van het ingrijpen niet worden gedeeld, maar voor de
ingrijpende partij zijn. Dit betekent dat het voor de meeste partijen niet aantrekkelijk is om in te
grijpen, aangezien het geld kost. Er zal hoogstwaarschijnlijk pas worden ingegrepen op moment dat
verzilting echt een groot probleem vormt. Het is het meest waarschijnlijk dat dit de agrariërs zullen
zijn.
De agrariërs kunnen zich gaan verenigen en samen zoet water opslaan, zodat er voldoende zoet water
is om de verzilte grond door te spoelen en de huidige teelt te behouden. Een andere mogelijkheid is het
investeren in technologieën om verzilting tegen te gaan, of om zout water zoet te maken, er is alleen
geen zekerheid wat betreft de resultaten.
Agrariërs zouden ook een deel van hun gebied kunnen gebruiken voor wateropslag in plaats van alle
grond te gebruiken voor bollenteelt. Doordat het bollengebied dan wat kleiner is, en er een buffer
water beschikbaar is, is er in absolute zin minder zoet water nodig en is het dus gemakkelijker om aan
de zoetwatervraag te voldoen. Hierdoor zullen de agrariërs wel een deel van hun inkomsten mislopen.
De afweging die moet worden gemaakt is de afweging tussen belangen op de korte en lange termijn.
Op korte termijn zullen de agrariërs inkomsten missen doordat ze minder oppervlakte aan bollenteelt
hebben, maar dit zou op kunnen wegen tegen het structureel missen van inkomsten als verzilting
verder toe neemt.
De provincie heeft in dit scenario niet een proactieve/leidende rol. Wel zou de provincie de agrariërs
kunnen stimuleren om pilots te doen in bijvoorbeeld waterbesparing.
De rol van het HHNK is ook een meer volgende rol, als de vraag naar water van de agrariërs kleiner
wordt, is het voor het HHNK makkelijker om aan deze vraag te voldoen. Dus zou ook het HHNK
mogelijkheden om zoet water te besparen stimuleren.
Voor de gemeente is het van geen belang om in te grijpen, maar ook niet van belang om niet in te
grijpen. De gemeente zal dus geen actie ondernemen om op lange termijn verzilting tegen te gaan.
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Sterke punten:
-

Relatieve zekerheid voor de toekomst van de agrariërs
Ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gebied/deel
De huidige identiteit van het gebied verandert niet.
Vergt weinig overleg/samenwerking, waardoor het makkelijker is om keuzes te maken.

Zwakke punten:
-

-

Het gebied zal verkavelen doordat er veel tegengestelde belangen zijn en er dus geen
gezamenlijke aanpak is voor de hele Koegraspolder. Dit kan ertoe leiden dat een van de
belanghebbenden in het nadeel komt (vb. De agrariërs).
Er is minimale samenwerking tussen de groepen
Er is niet een plan voor de toekomst van het gebied
Er is geen aanspreekpunt/verantwoordelijke voor de aanpak van verzilting of de toekomstige
gebiedsinvulling van de Koegraspolder
Er zal pas worden ingegrepen als verzilting sterk is toegenomen, wat op lange termijn meer
kosten met zich mee brengt.

Conclusie
Tijdens de focusgroep hebben alle stakeholders behalve Landschap Noord-Holland de voorkeur
aangegeven voor scenario 2: ingrijpen in verzilting met gezamenlijke belangen. Voor dit scenario is
het belangrijk dat het gesprek tussen de stakeholders op gang komt en blijft en dat er in samenspraak
beslissingen worden genomen over de aanpak van het verziltingsprobleem. Waarschijnlijk zullen niet
ieders wensen ingewilligd kunnen worden, maar de huidige identiteit van het gebied zal behouden
blijven en de bollenteelt zal de belangrijkste functie blijven van de Koegraspolder. Om dit te bereiken
moeten de stakeholders samen op zoek naar manieren om de droge periodes in de zomer te kunnen
overbruggen als het oppervlaktewater te zout wordt. Het is ook mogelijk dat er een andere functie
komt voor het gebied, maar dan ook met aanpak van verzilting. De voorkeur van Landschap NoordHolland ging uit naar scenario 1, aangezien het gebied in dat scenario opnieuw ingedeeld zou moeten
worden en er dus ruimte is om het natuurgebied in de kop van Noord-Holland uit te breiden. Ook vindt
het Landschap Noord-Holland het wel erg belangrijk om goed te blijven samenwerken, zodat voor
iedere betrokkene een geschikte rol gevonden kan worden.
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Wie neemt het voortouw?
In dit hoofdstuk worden scenario’s beschreven waarin een bepaalde stakeholder het voortouw neemt,
initiatief neemt om verzilting aan te pakken in de Koegraspolder. Als eerste wordt er een scenario
beschreven waarin de Gemeente Den Helder het voortouw neemt, daarna volgen scenario’s met de
Provincie, de agrariërs, het HHNK, en Landschap Noord-Holland.
De Gemeente neemt het voortouw
Het is in het belang van de Gemeente om de agrariërs te sturen richting een toekomstbestendige
inrichting van de Koegraspolder. Op deze manier blijft de economische stabiliteit van het gebied
gegarandeerd. De Gemeente vervult dan de functie van de stakeholder die verder de toekomst in kijkt
of op een andere manier naar de toekomst kijkt dan de andere stakeholders.
Als de Gemeente het voortouw zou nemen, dan kunnen de stakeholders samengebracht worden in
bijvoorbeeld een platform. Zo kunnen de stakeholders betrokken worden bij het formuleren van
plannen die de inrichting van de Koegraspolder beïnvloeden. Dit platform kan ook de wens van de
watercommissie steunen voor meer draagvlak voor pilots en voorlichten. Afspraken tussen
bijvoorbeeld het HHNK en de agrariërs over de hoeveelheid zoet water die aangeboden kan worden in
de toekomst zouden ook aangemoedigd worden.
Als de Gemeente het voortouw zou nemen, dan kan de drempel voor agrariërs om over te stappen op
een andere teelt verkleind kunnen worden. De Gemeente kan immers innovatie stimuleren door middel
van het aanbieden van kennis (de agrariërs doen immers aan damage control: eerst kijken hoe anderen
het doen) of het financieel ondersteunen van pilots. Als de Gemeente het voortouw zou nemen, dan
kan er ruimte vrijgemaakt worden voor het testen van methoden om verzilting tegen te gaan en
eventueel over te stappen op een andere teelt.
De Gemeente kan daarentegen ook innovatie limiteren doordat bepaalde plannen van de
landgebruikers, zoals de aanleg van een bassin of aquifer, niet gesteund (kunnen) worden. Als de
landgebruikers ervoor kiezen om nieuwe methodes willen gebruiken dan is het aan de Gemeente om
hier ruimte voor te geven of niet. Er zijn verschillende tools die de Gemeente kan gebruiken om zich te
informeren over de waarde toevoeging van bijvoorbeeld het wisselen van landbouw naar natuur. De
agrariërs geven aan dat ze een andere taal spreken dan de politiek en dat ze daarmee ‘politiek
verliezen’ en ze hebben het gevoel dat de Gemeente een tweede agenda heeft. Hoewel er in het
algemeen gezegd wordt dat er geen tegengestelde belangen zijn, loopt de samenwerking tussen
verschillende stakeholders niet altijd vlekkeloos. Als de Gemeente het voortouw zou hebben, dan is
het mogelijk dat de agrariërs minder vertrouwen in de Gemeente hebben (doordat ze bang zijn voor
een dubbele agenda) waardoor samenwerking stugger zou verlopen. Echter zou de gemeente ook juist
de samenwerking tussen de stakeholders kunnen verbeteren.
De Provincie neemt het voortouw
Tijdens de Focusgroep werd duidelijk gemaakt dat de Koegraspolder niet ‘uit zijn verband gerukt
moet worden’, er moet gekeken worden naar het grotere geheel. Zo’n situatie maakt het lastig om alle
betrokkenen bij elkaar te brengen. Tijdens de Focusgroep werden hier geen suggesties gegeven om dit
aan te pakken. Als de Provincie het voortouw zou nemen, dan zou er meer duidelijkheid kunnen
worden gebracht in ‘het geheel’, de relatie tussen de Koegraspolder en de rest van Noord-Holland. Op
deze manier kan er meer zekerheid worden gecreëerd in de hoeveelheid zoet water dat in de toekomst
aangevoerd kan worden. De Provincie kijkt immers naar het wateraanbod op regionale schaal. Op deze
manier kunnen de agrariërs zich voorbereiden op toekomstige situaties. De Provincie heeft ook
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aangegeven dat de hoeveelheid beschikbaar zoet water een sturende functie kan krijgen in de
toekomst.
Als de Provincie het voortouw zou nemen, dan kan er ruimte vrijgemaakt worden (via subsidies en
beleid) voor het testen van methoden om verzilting tegen te gaan en eventueel over te stappen op een
andere teelt. De Provincie zou de agrariërs kunnen stimuleren om efficiënter zoet water te gebruiken
(bijvoorbeeld via het programma Waterbreed). Ook zou de Provincie de agrariërs kunnen sturen
richting een toekomstbestendige onderneming door te voorkomen dat de misinvesteringen doen en
bijvoorbeeld te zeggen ‘’Dat is geen logische plek om te gaan zitten’’. De Provincie beantwoordt
daarentegen geen kosten-baten analyses per agrariër. Over het algemeen, als de Provincie het
voortouw zou nemen, dan zou het creëren van bewustzijn van klimaatverandering bij alle stakeholders
hoog op de agenda staan.
Als de Provincie het voortouw zou nemen, dan zouden alle agrariërs in de Koegraspolder als één groep
behandeld worden. Overleggen over watergebied plannen en peilbesluiten worden dan dus niet 1-op-1
met de agrariërs genomen. De Provincie zou bij de vorming van dit soort plannen slechts een
bemiddelende functie vervullen en het meeste overleg overlaten aan de agrariërs met de
waterbeheerder.
Het HHNK neemt het voortouw
Het HHNK heeft over het algemeen een volgende rol, en niet een sturende rol, aangezien het
waterbeleid van hoger af komt en het HHNK dit uitvoert. Momenteel vindt het HHNK dat er weinig
initiatieven worden genomen om verzilting tegen te gaan. Ook zijn er volgens het HHNK
tegengestelde belangen tussen de individuele teler en het collectief.
Als het HHNK het voortouw zou nemen dan zal de focus vooral liggen op het creëren van
bewustwording en de samenwerking met en tussen de verschillende stakeholders. Het onderzoek van
Acacia heeft al voor bewustwording gecreëerd, maar dat zou nog verder verbeterd kunnen worden.
Het HHNK zou soortgelijke onderzoeken als Acacia kunnen stimuleren om de bewustwording bij
agrariërs nog meer te verhogen. Zo kan de bewustwording van verzilting worden vergroot, maar ook
de bewustwording van het feit dat het HHNK op lange termijn niet dezelfde hoeveelheid en kwaliteit
van het water kan garanderen. Verder zal het HHNK pilots kunnen doen, bijvoorbeeld op het gebied
van spaarwater, om mogelijkheden om verzilting tegen te gaan te onderzoeken.
Ook zou het HHNK kunnen werken aan een verbeterde samenwerking met de verschillende
stakeholders, waaronder voornamelijk de agrariërs. De watercommissie heeft de samenwerking tussen
het HHNK en de agrariërs al verbeterd, maar dat zou nog beter kunnen. Bijvoorbeeld door meer
metingen uit te wisselen, kan het vertrouwen van agrariërs in het HHNK groeien. Verder zou het
HHNK door middel van betere samenwerking ook de agrariërs kunnen vormen tot één groep. Nu
handelt elke agrariër voornamelijk vanuit het eigen belang, wat regelmatig niet hetzelfde is als het
belang van de agrariërs als collectief.
Verder zou het HHNK kunnen investeren in oplossingen die ze hebben genoemd met betrekking tot
verzilting, zoals het hoger opzetten van sloten om meer water te kunnen leveren.
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De Agrariërs nemen het voortouw
Als de agrariërs het voortouw nemen, dan zal de insteek voor de aanpak van verzilting liggen op het
behouden van de huidige identiteit van het gebied (de bollenteelt). De agrariërs zullen voornamelijk
inzetten op het verder ontwikkelen van efficiënt watergebruik en –opslag. Hierbij zullen ze moeten
samenwerken met de HHNK en de gemeente.
Andere mogelijkheden, zoals alternatieve teelt of een andere gebiedsfunctie, zullen minder belicht
worden aangezien die mogelijkheden in eerste instantie minder aantrekkelijk zijn dan de bollenteelt
behouden.
Landschap Noord-Holland neemt het voortouw
Als Landschap Noord-Holland het voortouw neemt zal er voornamelijk gekeken worden naar
mogelijkheden voor natuur in het gebied. Van alle stakeholders heeft het Landschap Noord-Holland
het minste belang bij de Koegraspolder, simpelweg omdat ze er nog niet zitten. Als ze het voortouw
zouden nemen, dan zullen ze waarschijnlijk samen met de agrariërs en het HHNK inzetten om een
deel van het gebied om te vormen tot natuurgebied en wateropslag ineen. Andere oplossingen zullen
minder aandacht krijgen aangezien Landschap Noord-Holland een natuurorganisatie is die gebieden
beheert. Het is voor hun niet aantrekkelijk om in te zetten op alternatieve teelt of een beter water
verdeel systeem.
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Conclusie van dit rapport
In de Koegraspolder zorgt verzilting voor gewasschade. De klimaatscenario’s van het KNMI
voorspellen voor het jaar 2050 periodieke regenval (minder frequent maar wel hevigere regenval) en
een temperatuurstijging met langere en extremere droogte, en daarmee een toename van verzilting, als
gevolg. Het is in het belang van de landgebruikers om de toekomst van de Koegraspolder veilig te
stellen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de literatuurstudie, de interviews en de
focusgroep samengevat.
Drainage is een belangrijke methode om verzilting onder controle te houden. Deze methode wordt al
in de Koegraspolder gebruikt. Meer informatie hierover staat in het rapport van Acacia Water (2014).
Een manier om verzilting te beperken, is het doorspoelen met zoet water. Deze methode heeft op dit
moment de voorkeur bij de agrariërs. Door onzekerheid over de hoeveelheid zoet water dat in de
toekomst kan worden aangevoerd kunnen er spanningen ontstaan. De agrariërs vinden immers dat het
HHNK in de toekomst genoeg zoet water moet blijven leveren. Het HHNK, de Gemeente en de
Provincie zijn voorstander van (innovatieve) methoden om verzilting tegen te gaan te testen via pilots.
Landschap Noord-Holland ziet kansen voor de natuur, ook in het geval van watertekort. De Provincie
neemt vooral economische belangen mee in de beslissingen over de aanvoer van water, maar geeft ook
aan dat in de toekomst de beschikbare hoeveelheid water sturend kan zijn voor deze plannen.
In plaats van verzilting tegen gaan, kan men ook aanpassen aan verzilting bijvoorbeeld door het telen
van zouttolerante bollen, het overstappen op andere teelt en het vervangen van de landbouwgrond voor
een natuurgebied of een ander landgebruik. Overstappen op een zouttolerant gewas is een duurzame
(toekomstbestendige) keuze en biedt daarmee financiële stabiliteit voor het gebied. Het HHNK, de
Gemeente en de Provincie staan open voor een andere teelt in de Koegraspolder. Agrariërs zijn niet
van plan over te stappen op een andere teelt, voornamelijk vanwege te hoge investeringskosten en een
gebrek aan kennis over nieuwe technieken. De watercommissie en de agrariërs vinden dat de andere
stakeholders te weinig inspanning leveren om de bollensector te behouden en vinden dat de Gemeente,
de Provincie en het HHNK zouden moeten inzien dat de bollensector een bloeiende sector is. De
Watercommissie geeft wel aan dat ook de agrariërs begrip moeten tonen voor de standpunten van de
andere stakeholders.
Landschap Noord-Holland heeft interesse getoond in het aanleggen van een natuurgebied aangezien de
vraag naar natuur en recreatie groter wordt. De agrariërs zien dit liever niet gebeuren. Het Landschap
Noord-Holland staat wel open voor samenwerking met andere stakeholders om zo het gebied van
verschillende functies te voorzien (zowel natuur als landbouw, bijvoorbeeld). Op dit moment trekken
de tulpen toeristen aan (Focusgroep, 2015), een natuurgebied zou ook toerisme aan kunnen trekken.
Tijdens de focusgroep hebben alle stakeholders behalve Landschap Noord-Holland de voorkeur
gegeven voor scenario 2: ingrijpen in verzilting met gezamenlijke belangen. Voor dit scenario is het
belangrijk dat het gesprek tussen de stakeholders op gang komt, en blijft, en dat er in samenspraak
beslissingen worden genomen over de aanpak van het verziltingsprobleem. Waarschijnlijk zullen niet
ieders wensen ingewilligd kunnen worden, maar de huidige identiteit van het gebied zal behouden
blijven en de bollenteelt zal de belangrijkste functie blijven van de Koegraspolder. Om dit te bereiken
moeten de stakeholders samen op zoek naar manieren om de droge periodes in de zomer te kunnen
overbruggen als het oppervlaktewater te zout wordt.
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Discussie
Dit rapport biedt veel informatie, maar roept tegelijkertijd veel vragen op. Voor veel vragen is het
interessant om in de toekomst een antwoord op te vinden, vandaar dat hiervan enkele besproken
worden. Ook wordt er in deze discussie kritisch naar dit rapport gekeken.
In de Koegraspolder worden twee methoden gebruikt om verzilting te kwantificeren: het HHNK
gebruikt een andere methode dan de agrariërs. Om meer duidelijkheid te scheppen in de mate van
verzilting in de Koegraspolder, is het aan te raden om één methode te gebruiken. Betrouwbare
metingen van het HHNK zorgen ervoor dat gesprekken en beslissingen gemaakt en ondersteund
kunnen worden. Hoewel het HHNK ‘voor de agrariërs werkt’ is er weinig vertrouwen. Dit is niet
alleen gek, het is ook zonde. Immers, het HHNK is een van de actiefste partijen op het gebied van
verzilting en is daarom een zeer waardevolle stakeholder in het vinden van een oplossing voor de
Koegraspolder.
Uit dit rapport wordt niet duidelijk of het een wettelijke taak is van het HHNK om voldoende water
aan te leveren. Een expert zou dit uit moeten zoeken om meer duidelijkheid te scheppen. Vragen die
naar boven kunnen komen gaan bijvoorbeeld over of de agrariërs gecompenseerd moeten, of kunnen,
worden in het geval er niet genoeg water aangevoerd wordt, wie de hoogte van de compensatie
bepaalt, en om hoeveel water het nou eigenlijk gaat.
Er is in ieder geval behoefte aan innovatie, uit de Focusgroep bleek dat hier veel draagvlak voor is.,
Het is niet duidelijk wie hierin voortouw zou moeten nemen. Ligt de verantwoordelijkheid bij de
agrariërs zelf? Zij zouden bijvoorbeeld samen verantwoordelijkheid voor innovatie kunnen delen en
zelf werken aan het opzetten van duurzame bollenteelt. Hier wordt immers al op kleine schaal aan
gewerkt. Aan de andere kant is het ook in het belang van de overheden om de economische toekomst
van de Koegraspolder veilig te stellen. De conclusie die wij hieruit halen is dat de
verantwoordelijkheid voor een economische stabiliteit op lange termijn bij de overheden ligt, maar op
korte termijn bij de agrariërs.
In dit rapport is de mogelijkheid benoemd om het natuurgebied ten noorden van de Koegraspolder en
de duingrens te gebruiken als waterbuffer. Wie dit zou moeten ontwerpen en financieren is niet
duidelijk, ook is er onzekerheid of dit voldoende water zal opleveren. Een vervolgonderzoek hiernaar
kan verder inzicht geven. Onderdelen die niet zijn onderzocht in dit rapport en die nog nader
onderzocht zouden moeten worden zijn de mogelijkheid om één enkele agrariër over te laten gaan op
zilte teelt, zonder de buurgronden te verzilten, en hoe rendabel de verschillende alternatieven zijn in
vergelijking tot bollenteelt.
In de Focusgroep werd voorkeur gegeven voor scenario 2: Wel ingrijpen bij verzilting – Gezamenlijke
belangen. Dit geeft onder andere aan dat de meeste stakeholders de bollen willen behouden, maar
hieruit kunnen we niet concluderen in hoeverre deze stakeholders bewust zijn van het veranderende
klimaat. Een onderzoek naar de normen en waarden van de stakeholders zou niet alleen interessant
zijn, het zou ook nuttige informatie geven over hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Een ander
belangrijke opmerking tijdens de Focusgroep was het dat Koegraspolder niet uit zijn verband
getrokken moet worden. Moeten oplossingen voor het verziltingsprobleem lokaal gevonden worden,
of regionaal? Of misschien wel provinciaal of nationaal? De ideale schaal verschilt uiteraard per
oplossing, maar er moet bij elke beslissing wel overwogen worden hoe de omgeving van de
Koegraspolder beïnvloed wordt door die oplossing.
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Het zou fantastisch zijn als er een stakeholder uit zichzelf het voortouw zou nemen wat betreft het
veilig stellen van de toekomst van de Koegraspolder. Het is helaas nog niet zover, maar het is
waardevol om te vermelden dat tijdens de Focusgroep alle stakeholders bij elkaar waren gekomen. De
tijd zal het leren of iemand zich geroepen voelt om het voortouw te nemen.
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Appendix
Literatuurstudie Verzilting in de Koegraspolder
In de literatuurstudie ‘Verzilting in de Koegraspolder’ wordt de achtergrond van het probleem
beschreven en wordt onderzocht wat de oorzaken en gevolgen zijn van verzilting in de Koegraspolder
op bedrijfsvoering en gewasteelt. Ook wordt er een beeld geschetst van de beleidskaders omtrent
verzilting in Nederland en wordt gekeken naar wat er bekend is over percepties bij actoren die te
maken hebben met verzilting. De referenties van deze literatuurstudie zijn te vinden aan het eind van
dit rapport.
Literatuurstudie Alternatieven
In de literatuurstudie ‘Alternatieven’ is onderzocht hoe er met verzilting omgegaan kan worden. De
mogelijkheden die interessant zijn voor de Koegraspolder zijn genoteerd. Een korte analyse van de
haalbaarheid wordt erbij gegeven. De referenties van deze literatuurstudie zijn te vinden aan het eind
van dit rapport.
Codes content analyse
De codes die gebruikt zijn voor de content analyse zijn in deze appendix opgesomd.
Gebruikte codes content analyse
Belangen/tegengestelde belangen
Probleem
Identiteit
Maatregelen
Mogelijkheden
Oplossing
Beleid/beheer
Vertrouwen/wantrouwen
Toekomst visie
Samenwerken (gebrek/goed)
Schuld/oorzaak
Perceptie
Bewustwording
Verantwoordelijkheid
Communicatie
Tegenspreking
Prioriteiten
Onbegrip
Kennis/gebrek aan
Economisch
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Introductie
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek naar de gevolgen van verzilting in de
Koegraspolder en de mogelijkheden om met de verzilting om te gaan. In deze studie wordt de achtergrond
van het probleem geschetst en worden de volgende vragen beantwoord:
Wat zijn de zoutgehalten in de Koegraspolder?
Wat zijn de oorzaken van de verzilting in de Koegraspolder?
Wat zijn de gevolgen van de verzilting in de Koegraspolder?
Wat is het beleid op het gebied van verzilting in de Koegraspolder?
In het rapport wordt deze kennis vervolgens geïntegreerd om een goede probleemschets te kunnen geven
en inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met verzilting om te gaan.

De Koegraspolder
In dit rapport wordt er gesproken over de Koegraspolder. De Koegraspolder is een polder in de Kop van
Noord Holland. De begrenzing van het gebied zoals gebruikt in dit rapport is in Afbeelding 1
weergegeven. Aan de westkant wordt de grens getrokken bij de duinen. Vanaf de duinen strekt het
landelijke gedeelte zich tot aan het Noordhollandsch kanaal in het oosten. De bovengrens is het bebouwde
gedeelte van Den Helder, namelijk de Jan Verfailleweg en de Doggersvaart. De ondergrens is het
bebouwde gedeelte van Julianadorp, namelijk de Van Foreestweg en de Schoolweg. Hieronder is een
weergave van de het zojuist gespecificeerde gebied; de rode omlijning geeft globaal de grenzen aan.

Figuur 1 - De grenzen van dit project zijn aangegeven met rode lijnen. Bron: Nokia-kaarten.
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Grondgebruik
Het grondgebruik in de Koegraspolder bestaat voornamelijk uit landbouw door meerdere landgebruikers.
De bloembollenteelt is de grootste agrarische tak in dit gebied. De Koegraspolder heeft voornamelijk
voorjaarsbloeiers (mailcontact KAVB, 2015). De soorten die er staan: tulpen, narcissen, hyacinten, lelies
en krokussen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011). In het noordoosten bevindt zich een golfbaan
(Maritiem Golfclub) en landingsbaan voor vliegtuigen en helikopters (Maritiem Vliegkamp De Kooy).
Tegen de grenzen van het door ons aangegeven gebied ligt een Natura 2000-gebied. In het zuidwesten
van het gebied bevindt zich de camping ‘t Noorder Sandt. Toeristen komen naar de Koegraspolder om de
bloemen te bekijken en gaan naar de kust voor recreatie.

Ontstaansgeschiedenis verzilting in de Koegraspolder
De verzilting in de Koegraspolder wordt voornamelijk veroorzaakt door kweldruk en zeewater dat
ondergronds door de zeewering heen komt (Acacia Water, 2014). In deze paragraaf worden de
verschillende mogelijkheden van herkomst van verzilting en de ontstaansgeschiedenis van de verzilting in
de Koegraspolder uiteengezet.
Mogelijke herkomst van het zoute water
Verzilting kan worden veroorzaakt door verschillende processen en kan aan de hand daarvan worden
onderverdeeld in primaire en secundaire verzilting. Primaire verzilting wordt ook wel natuurlijke
verzilting genoemd, dus verzilting als gevolg van natuurlijke processen. Secundaire verzilting wordt
veroorzaakt door antropogene processen, zoals drainage of irrigatie (Ghassemi et al., 1995). Hier hangt
nog een tweede indeling mee samen: externe en interne verzilting. Interne verzilting is verzilting die
ontstaat door bijvoorbeeld kweldruk of bodemdaling. Externe verzilting is verzilting die wordt
veroorzaakt door zout-watertoevoer van buiten, zoals overstromingen van zeewater of zeewater dat
binnendringt via riviertongen (Prinsen & Becker, 2011). Verzilting in de Koegraspolder bestaat
voornamelijk uit kweldruk (Acacia Water, 2014). Dit is in principe primaire verzilting, hoewel de
kweldruk groter/lager kan worden door menselijk ingrijpen, wat meer op het vlak van secundaire
verzilting ligt. Verderop in dit rapport wordt er verder ingegaan op de oorzaken van verzilting.
Ontstaansgeschiedenis verzilting in de Koegraspolder
De bron van de huidige interne verzilting is ontstaan tijdens de holocene periode toen het gebied van de
huidige Kop van Noord-Holland afwisselend deel uitmaakte van zee en land. Niet alleen in de Kop van
Noord-Holland, maar in veel gebieden in West-Nederland stamt het verzilte grondwater nog uit de
periode van het Holoceen, toen de kustlijn veel verschoof (de Louw et al., 2013). Rond 2500 voor
Christus werd een groot deel van het huidige West-Nederland afgesloten van de zee door het ontstaan van
zandbanken en duinen met als gevolg dat zoet water in de bovenste lagen van de aquifers het zoute
grondwater verving. Vanaf 2200 v. Chr. ontstond er Hollandveen. Het proces van verzoeting in de
bovenste lagen zette zich door tot ongeveer 100 na Christus waarna het gebied rond Den Helder weer een
getijdengebied werd, hierbij werd Hollandveen weer weggeslagen (Vos et al., 2011). Sinds die tijd was de
Kop van Noord-Holland een kustoverslagwaaier, in het Engels ook wel een ‘washover’ genoemd. Een
washover vlakte is een gebied waar eens in de zoveel tijd water door een storm over een strandwal wordt
geduwd en het water naar het lager liggende gebied erachter stroomt. Tijdens een washover wordt zand in
het gebied achter de strandwal gedeponeerd, hierdoor stijgt de bodem mee met de zeespiegel. De
washover vlakte in de Kop van Noord-Holland was vooral groot tussen 1200 en 1700 n. Chr. (Jongmans
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et al., 2013). In Kaart 1 is te zien hoe in de 17e eeuw een groot deel van de Koegraspolder nog altijd onder
invloed stond van de zee. Pas in 1818 bij de aanleg van het Noord-Hollands kanaal is de Koegraspolder
ontstaan. De nollen zijn ontstaan op de zandvlakte van de washover vlakte. Dit geeft aan dat de
overstromingen van het gebied met zeewater afnamen (Jongmans et al., 2013). Sinds 1818 is de
Koegraspolder vrij van externe verzilting, maar tot die tijd heeft zoutwater zich in de grond kunnen
indringen.

Figuur 2 Kop van Noord-Holland ten tijde van de 17e eeuw (VU Geoplaza, n.d.).
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Oorzaken van verzilting
De specifieke ontstaansgeschiedenis van de Koegraspolder heeft ervoor gezorgd dat er zout tot in grote
diepten in de ondergrond bevindt (Van Staveren, 2011). Door de duinen en dijken rondom de polder en
de aanvoer van zoet rivier- en regenwater, verzoette de Koegraspolder (de Louw et al., 2013). Zoetwater
infiltreert de grond en komt bovenop het ‘oude’ zoute grondwater door de hogere dichtheid van het zoute
water. Dit vormt een zoetwaterlens (Velstra et al, 2011). De intensieve regulatie van het
grondwaterniveau met drainage veroorzaakt ontwatering en daarmee inklinking van de grond (Oude
Essink, 2001). Deze inklinking zorgt voor verschillende hoogtes van de percelen. Deze situatie vormt een
nieuw grondwaterstromingssysteem, waarbij het zoute grondwater naar boven kwelt (Velstra et al, 2011).
Dit is een van de vele verschillende factoren die het grondwatersysteem in de Koegraspolder beïnvloeden.
De andere factoren worden hieronder uitgelegd: het principe van de zoetwaterlens, de invloed van de
stijgende zeespiegel en de invloed het IJsselmeer en het Markermeer. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe
belangrijk het bodemtype, de bodemopbouw en droogte is op verzilting.
Zoetwaterlenzen
Over het algemeen is de zoutconcentratie laag voor de winterperiode en in de loop van voorjaar en zomer
neemt het zoutgehalte geleidelijk toe om dan vrij snel weer te dalen vanaf augustus (Poot & Schot, 2000).
Hier zijn twee oorzaken voor te noemen. De eerste oorzaak is dat er door verdamping in de zomer zout
zich ophoopt in de bodem (de Boer & Radersma, 2011). Regen zorgt voor verdunning van het grondwater
en daarmee voor een lagere zoutconcentratie.
De tweede is de aanwezigheid van een typische zoetwaterlens die bovenop het zoute grondwater drijft
door een verschil in dichtheid (Milewski et al., 2013). In een natte periode vormen er zich
zoetwaterlenzen tussen twee drainagebuizen, twee greppels of een combinatie van drainagebuizen en
greppels (Van Staveren, 2011). Een zijaanzicht laat zien dat zout grondwater tussen de zoetwaterlenzen
omhoog trekt (brakke kwel), precies bij de drainagebuizen of greppels. In een droge periode, daarentegen,
hebben we te maken met als het ware één grote zoetwaterlens: het perceelsysteem (Eeman et al., 2010).
De drainagebuizen of greppels voeren geen water af waardoor de kwel niet meer omhoog komt.
Grondwater stroomt dan nog wel naar de grote watergangen (Van Staveren, 2011). De hoogte van de
drainagebuizen komt min of meer overeen met de hoogte van het grondwater (Van Staveren, 2011).
Bij een dikke zoetwaterlens is de zoutconcentratie op worteldiepte lager. Bij een verdunning of
vermindering van het volume van de zoetwaterlens, kan men spreken van verzilting (Eeman et al., 2010).
De dikte en hoogte van zoetwaterlenzen is afhankelijk van natuurlijke en kunstmatige processen. Onder
de natuurlijke processen vallen de infiltratie van (regen)water, de verdamping door gewassen en de kwel
van het grondwater. Onder de kunstmatige processen valt de afvoer van grondwater via drainagebuizen en
greppels. Deze processen hebben invloed op de hoogte van de zoetwaterlens en daarmee ook de hoogte
van het zoute grondwater. Diepere ligging van drainagebuizen leiden dus ook tot een verlaging van het
niveau van het zoute grondwater. De hoogte van de drainagebuizen komt immers min of meer overeen
met de hoogte van het grondwater. De dikte van de zoetwaterlens wordt bepaald door de hoeveelheid
water dat infiltreert en het vocht-doorlaatvermogen van de grond (Dijksma, mailcontact 2015). De
zoetwaterlens is als het ware een zoet-wateropslag in de grond. Zoetwaterlenzen nemen verschillende
vormen aan naargelang de neerslaghoeveelheid die er in een bepaalde periode valt.
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We concluderen dat het aansturen van de dikte en hoogte van de zoetwaterlenzen van belang is bij de
regulatie van de zoutconcentratie op worteldiepte.
Bodemopbouw
De bodemopbouw is een hele belangrijke factor in het verziltingsproces (Kiliç, 2006). De bodemopbouw
bepaalt de watercapaciteit, de afvoersnelheid en de capillaire werking.
De watercapaciteit van een bodem geeft aan hoeveel water de bodem kan vasthouden, ook wel het
vochtbergend-vermogen genoemd. Een bodem met een groot waterbergend vermogen maakt dus een
bollere zoetwaterlens mogelijk. Deze bollere (hogere) zoetwaterlens zorgt voor een lagere
zoutconcentratie in de bodem op wortelhoogte (Eeman et al., 2010). De watercapaciteit hangt vooral af
van de poriegrootte, het kleigehalte en het organische-stofgehalte (Keizer, mailcontact 2015). Een bodem
met een grote poriegrootte, zoals een zanderige bodem, zorgt ervoor dat het regenwater direct wordt
afgevoerd. Hierdoor neemt het volume van de zoetwaterlens amper toe (Acacia Water, 2014). De bolling
van de zoetwaterlens (het waterbergend vermogen) neemt dus minder toe bij een bodem die water snel
afvoert dan een bodem met fijner materiaal (Dijksma, mailcontact 2015). Klei en organische stof kunnen
vocht vasthouden door de geringe poriegrootte (fysische kracht) en door osmose (chemische kracht).
Ionen in de bodem hebben niet direct invloed op de binding van water in de bodem. Een verzilte bodem
houdt dus per definitie niet meer vocht vast dan een ‘zoete bodem’ (Keizer, mailcontact 2015).
Droogte speelt ook een hele belangrijke rol bij de zoutconcentratie in het grondwater. Gedurende droge
dagen zal de concentratie zout in het grondwater toenemen door verdamping van het water in de grond.
Tijdens droogte kan het voorkomen dat er een hele dunne zoetwaterlens bovenop het zoute grondwater
drijft (Milewski et al., 2013). Na een regenbui neemt de concentratie zout in het grondwater sterk af, in
een tijdsbestek van enkele uren (Van Staveren, 2011). Aangezien de weersomstandigheden de mate van
verdamping bepalen, is de verzilting in de Koegraspolder ook afhankelijk van het klimaat. In Den Helder
regent het minder dan in de rest van Noord-Holland (interview HHNK, 2015). Deze mindere mate van
regenval maakt de Koegraspolder gevoeliger voor periodes van droogte. Het KNMI voorspelt daarnaast
een temperatuurstijging voor het jaar 2050. Voor de verschillende scenario’s voorspelt het KNMI een
temperatuurstijging van +1 tot +2,3 graden Celsius voor het jaar 2050 (KNMI Klimaatscenario’s, 2014).
Deze twee factoren, weinig regenval en een temperatuurstijging, zorgen voor een toename van de
droogte. Door het uitdrogen van de grond neemt niet alleen de zoutconcentratie toe, het capillaire effect
neemt ook toe (Acacia Water, 2014) doordat er een gradiënt in waterpotentiaal ontstaat tussen de
hoeveelheid water op worteldiepte en op grondwaterhoogte (mailcontact Van der Zee, 2015). Hierdoor
wordt het kweleffect van zout grondwater versterkt en neemt de verzilting toe. Als de bodem gematigd
uitdroogt, treedt er capillaire werking op vanuit de zoetwaterlens. Bij extremere droogte, treedt er
capillaire werking op vanuit het zoutere grondwater (de Louw et al., 2013).
Door het veranderende klimaat neemt de droogte hoogstwaarschijnlijk toe (Fiselier et al., 2003). Ook al
neemt de zoetwaterlens af in dikte, betekent dit niet meteen dat de planten te maken krijgen met een zilte
bodem. Zoute kwel komt namelijk niet altijd direct bij de plantenwortels, het kan direct worden
afgevangen door sloten of drainagebuizen (Van Staveren, 2011). De vegetatie gebruikt in dat geval vaak
geïrrigeerd (regen)water als voornaamste waterbron (Poot & Schot, 2000).
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Invloed van zeespiegelstijging op verzilting
Stijging van de zeespiegelstijging zorgt op drie manieren voor verzilting. Ten eerste, het zeewater mengt
zich meer met het grondwater doordat het zeewater het grondwater binnendringt (Bindoff et al., 2007).
Dit proces heet zeewaterintrusie. Het zeewater staat immers in contact met het grondwater. Ten tweede
neemt de druk van het zoute zeewater tegen het grondwater toe (interview G. Blom, 2015). Deze toename
van de druk zorgt voor een versterking van het kweleffect (van Staveren 2011), en daarmee ook voor een
toename van de verzilting. De toename van verzilting door zeespiegelstijging is enkel merkbaar direct aan
zee (Velstra, n.d.). Ten derde, door een stijging van de zeespiegel dringt zeewater verder door in de
rivieren (landinwaarts). Dit rivierwater wordt gebruikt voor beregening van de Koegraspolder.
Invloed van het IJsselmeer en het Markermeer op verzilting
Het water van het IJsselmeer en het Markermeer mengt zich met het grondwater en drukt ook op het
grondwater. Het mengen met zoet oppervlaktewater zorgt voor een lagere zoutconcentratie. Het
uitoefenen van druk betekent echter een toename van het kwel van zout grondwater. De mate van de
invloed van het IJsselmeer hangt af het waterniveau van het IJsselmeer: een stijging van het IJsselmeer
(door meer aanvoer van rivieren of stijging van de zeespiegel) zorgt voor meer vermenging van zoet
water met zout grondwater en een sterker kweleffect (van de Werfhorst, 2011). Er wordt vaak een zoete
kwelflux waargenomen rondom het IJsselmeer en Markermeer. We kunnen geen uitspraak doen of dit op
een of meerdere plekken in de Koegraspolder het geval is. Al met al is het moeilijk te benoemen of het
IJsselmeer en het Markermeer zorgen voor een verzilting van de Koegraspolder, of juist niet.
Verzilting kan worden tegen gegaan door beregening. Het zoete water van het IJsselmeer en Markermeer
kan gebruikt worden voor deze beregening. ‘’… de toekomst zal uitwijzen of dat voldoende is om aan de
zoetwatervraag van Nederland te gaan voldoen’’ (interview HHNK, 2015).
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Gevolgen van verzilting
De oorzaken van verzilting zijn in het vorige stuk genoemd. Verzilting is een proces dat in theorie al
plaatsvindt sinds het ontstaan van de Koegraspolder. Eerst wordt de situatie in de Koegraspolder
beschreven. Mogelijkheden voor de bestrijding van verzilting worden genoemd en financieel
geanalyseerd. Daarna worden de effecten op planten genoemd, het aanpassingsvermogen van
zouttolerante planten en hoe we nieuwe zouttolerante planten kunnen kweken.
Verzilting in de Koegraspolder
Over een groot gebied kan er gezegd worden dat er verzilting plaatsvindt, maar op lokale schaal zijn de
verschillen groot in de mate van verzilting. Dit komt door verschillen in de zoetwaterlens en verschillen
in bodemeigenschappen. Het verschil in waterlenzen in de Koegraspolder kan komen door verschillende
grondniveaus. Bodemeigenschappen zijn anders in verticale en horizontale richting (Burgess & Webster,
1980). Zoutgehaltes zijn per perceel anders. Acacia Water heeft in 2014 op drie plekken in de
Koegraspolder metingen verricht aan het grondwater en kwam tot de conclusie dat op de drietal plekken
op een diepte van 20cm het chloridegehalte boven de 10.000 mg/L. Deze metingen hebben
plaatsgevonden op de laagste plekken van heel de polder, waar sowieso meer zout zit (interview P.
Warmerdam, 2015). Eerdere geofysische metingen (het bepalen van de elektrische weerstand in de grond)
laten zien dat op alle vier de gemeten locaties in de Koegraspolder het chloridegehalte zich tussen de
3000 en 8000 mg/L bevindt. Naar aanleiding van deze waarden werd er nog een gedetailleerdere meting
uitgevoerd op een van de percelen in het noorden van de Koegraspolder. Het grondwater boven het
drainageniveau, dat volgens de bovengenoemde theorie de zoetwaterlens is, had een chloridegehalte van
1500 mg/L en kan daarmee geclassificeerd worden tot brak water. Onder het drainageniveau werd een
chloridegehalte tussen de 5000 en 9000 mg/L aangetroffen. Dit zijn enkele metingen van Acacia Water.
De landgebruikers van de Koegraspolder verrichten ook zelf metingen aan de zoutconcentratie in de
bodem (interview HHNK, 2015).
Maatregelen tegen verzilting
Op dit moment is de meest gebruikte maatregel tegen verzilting het watersysteem te doorspoelen met zoet
water (Velstra et al., 2009). Dit is een goede maatregel onder de voorwaarde dat de vereiste hoeveelheid
zoet water aangevoerd kan worden. Het Hoogheemraadschap heeft geen problemen met de waterkwaliteit
op dit moment in de Koegraspolder, maar in droge periodes krijgen ze het wel moeilijker om zoet water
aan te voeren (interview HHNK, 2015).
De verzilting kan ook onder controle gehouden worden met behulp van drainage. Drainage heeft heel veel
effect op het zoutgehalte in het perceel van de landgebruikers (interview HHNK, 2015). Door gebruik te
maken van drainagebuizen wordt de zoetwaterlens as het ware weggehaald. Door de afstand tussen de
drainagebuizen te vergroten of de drainagebuizen te verhogen worden de zoetwaterlenzen dikker (Velstra
et al., 2009). Door de diepte van de drainagebuizen te verminderen (zodat de buizen minder diep in de
grond liggen) wordt zoet water dus beter vastgehouden (Fiselier et al., 2003). Na voorlichting door
Acacia Water wordt deze methode niet meer toegepast in de Koegraspolder.
De landgebruiker kan verzilting ook verminderen door zoet water beter vast te houden in de
zoetwaterlens. Door de grond een andere samenstelling te geven, kan de bodem mogelijk meer water
vasthouden (mailcontact Van der Zee, 2015). Regenwater kan ook worden opgeslagen in watergangen,
meren, plassen of bassins waar brakke kwel geen grote invloed heeft (Fiselier et al., 2003).
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Bedrijfskundige gevolgen van verzilting
De twee belangrijkste bedrijfskundige gevolgen van verzilting zijn gewasschade en het prijsopdrijvend
effect van landbouwgrond (mailcontact Rabobank, 2015). Beide worden in dit kopje uitgelegd.
Bloembollen zijn zoutgevoelig waardoor verzilting van de Koegraspolder gewasschade kan veroorzaken.
Gewasschade door verzilting kan bestaan uit fysiologische schade, verhoging van vereiste zuigkracht
door toename van de osmotische waarde in de grond en structuurbederf van kleigronden en daardoor
zuurstofgebrek in de grond (van Staveren & Velstra, 2012). Op korte termijn is de schade door verzilting
is minder erg dan schade door verdroging (Velstra, n.d.). Ook is schade door verzilting minder erg dan
schade door een te natte bodem, omdat de oogst volledig kan mislukken door een te natte bodem, maar
door verzilting is tot nu toe de opbrengst alleen lager (interview P. Warmerdam, 2015). In de
Koegraspolder hebben de landgebruikers wel degelijk al last gehad van de verzilting (interview Provincie
Noord Holland, 2015).
De akkerbouw en bloembollensector concurreren steeds meer met melkveehouderijen om de beschikbare
grond in Nederland. Hierdoor gaat de prijs van de grond omhoog (mailcontact Rabobank, 2015). In de
Koegraspolder werden eerst koeien gehouden, maar aangezien het gras niet meer goed groeide,
waarschijnlijk door verzilting, is er overgegaan op bloembollenteelt (interview Provincie Noord Holland,
2015).
De bloembollenteelt van Nederland is geconcentreerd over drie gebieden, waarvan het gebied van
gemeente Den Helder en omstreken (het landbouwgebied van Texel en Land van Zijpe) het grootste
gedeelte bezit: 27% in 2010 (CBS, 2011). Tussen 1980 en 2010 is het bloembollenareaal rond Den Helder
met 2900 hectare toegenomen (85%) toegenomen. Qua bloembollenareaal is Nederland marktleider met
23.590 ha (2014) (CBS, 2014). De stabilisatie van dit areaal laat zien dat Nederland aan de grenzen van
de groei zit, waardoor de druk op winstgevendheid groeit (Agrimatie, 2015b). In de tijd tussen 2000 en
2014 is het aantal bloembollenbedrijven in Nederland bijna gehalveerd, van 2700 naar 1500 bedrijven,
terwijl het bloembollenareaal vrijwel gelijk is gebleven. Dit betekent dat het gemiddelde areaal per
bloembollenbedrijf bijna verdubbeld is naar 16 ha (Agrimatie, 2015a). ‘’De grote variatie in inkomen
tussen de [bloembollen]bedrijven en het toenemende aantal bedrijven zonder opvolger wijzen erop dat
deze trend voorlopig zal aanhouden’’ (Agrimatie, 2015b).
Nederland heeft een marktaandeel van ongeveer 65% van de wereldproductie van bloembollen en
Nederland heeft wereldwijd een exportaandeel van ongeveer 76% (Rabobank Cijfers & Trends 39e
jaargang editie 2014/2015). Nederland exporteert de meeste bollen (20%) naar de Verenigde Staten
(Rabobank Cijfers & Trends 39e jaargang editie 2014/2015).
Hoewel er ook bollenbedrijven in het buitenland zitten, zijn deze bedrijven vaak in handen van
Nederlanders, vooral als het gaat om tulpen. De geproduceerde bollen worden weer vervoerd naar
Nederland voor verdere ontwikkeling. Een prijsvergelijking tussen ‘Nederlandse’ bollen en ‘buitenlandse’
bollen is dus niet gemakkelijk (interview veredelaar West-Friesland, 2015)
In de toekomst kan verzilting dermate toenemen dat de landgebruikers (in de toekomst) een keuze zullen
moeten maken uit verschillende opties. Een van die opties is meewerken met de natuur. Dit houdt in dat
het landgebruik wordt aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. Het oppervlak brakke natuur neemt
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toe (Fiselier et al., 2003). Een gebied dat aan het verzilten is zou bij ‘meewerken met de natuur’ beplant
worden met zilte gewassen of zouttolerante gewassen. Er wordt dan geen poging gedaan om verzilting
tegen te gaan.
De tweede optie is constant investeren in het tegengaan van (de gevolgen van) verzilting: blijven
doorspoelen met water (Fiselier et al., 2003). Het telen van bepaalde gewassen kan financieel heel gunstig
zijn, waardoor de landgebruiker ervoor kiest om de lokale omstandigheden aan te passen aan het
gewenste gewas. Deze aanpassing van het gebied kan zorgen voor het creëren van een vruchtbare grond
met goedgedijende gewassen erop. Het is mogelijk dat de aanpassing financieel steeds meer gaat vragen.
Meegaan met de natuur houdt in dat het gebied brak kan worden, of zelf zout.
Effect van verzilting op gewassen
Het effect van verzilting op de groei van gewassen wordt bepaald door twee belangrijke factoren: het
zoutgehalte (salinity) en de natriumbelasting (sodicity). Het zoutgehalte van de bodem is de concentratie
ionen in de bodem. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten ionen. De
natriumbelasting van een bodem wordt bepaald door de verhouding van de concentratie natriumionen
tegenover de concentratie van calcium- en magnesiumionen. De natriumbelasting is een onderdeel van het
zoutgehalte, maar heeft een paar afzonderlijke effecten (Läuchli & Grattan, 2012). Hieronder worden de
belangrijkste effecten op de groei van een plant van zowel een hoog zoutgehalte als een hoge
natriumbelasting uiteengezet.
Zoutgehalte
Verzilting leidt in het algemeen tot beperkte plantengroei, in het bijzonder een gereduceerde scheutgroei,
de groei van het bovengrondse deel van de plant. De wortels kunnen redelijk goed tegen een verhoogde
zoutconcentratie. De gereduceerde scheutgroei vindt gezien plaats in twee fases: de osmotische
waterstress fase, en de ionogene stress fase (Munns & Tester, 2008). De waterstress ontstaat doordat de
plant minder water kan opnemen als de osmotische waarde van het vocht rondom de wortels hoger is dan
de osmotische waarde in de plantencellen. Hierdoor droogt de plant uit. De eerste fase in zoutstress bij
planten, de waterstress is dus gelijk aan droogtestress (Munns, R. 2002). De ionogene stress is een
vergiftiging die ontstaat door de ophoping van natrium (Na+) en chloride (Cl-) ionen in de weefsels.
De reacties op de waterstress ontstaan onmiddellijk, jonge bladeren ontstaan langzamer, er is nauwelijks
knopontwikkeling en de groeisnelheid van de volwassen bladeren neemt ook af. Meteen na toediening
van water met een hogere zoutconcentratie neemt de groei van de plant af, in de 30 minuten daarna
herstelt de plant zich en bereikt weer een constante groeisnelheid. De grootte van deze groeisnelheid
hangt af van de concentratie Na+ en Cl- ionen. De wortelgroei wordt minder beperkt door de
zoutconcentraties, hoewel dat ook afhangt van de aanwezigheid van calcium (Ca2+) ionen. Als Ca2+ ionen
aanwezig zijn, dan is het remmende effect van de verhoogde zoutconcentratie op wortelgroei een stuk
lager, en is er in sommige gevallen geen nadelig effect voor de wortelgroei. Deze initiële reactie van
planten op een verhoogde zoutconcentratie is een gevolg van waterstress en niet van ionogene stress
(Munns, 2002).
De ionogene stress wordt later merkbaar dan de waterstress. Het wordt zichtbaar wanneer bladeren
afsterven doordat giftige concentraties van Na+ of Cl- ionen in de oude bladeren van de plant zijn
opgehoopt. Na+ en Cl- ionen kunnen op twee plaatsen in een cel ophopen: het cytoplasma en de celwand.
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In het cytoplasma zorgen verhoogde concentraties van deze twee ionen voor een beperkte enzymactiviteit.
In de celwand zorgen Na+ en Cl- ionen voor uitdroging van de wand. Het resultaat is dat de cellen sterven
(Munns & Tester, 2008).
Over het algemeen is de osmotische stress schadelijker voor de groei van een plant dan de ionogene stress
aangezien de meeste planten mechanismen hebben om Na+ buiten de wortels te houden. Alleen hele
zoutgevoelige planten of bij hele hoge zoutconcentraties heeft de ionogene stress een groter effect op de
groeisnelheid van de planten. De ionogene stress kan namelijk grote gevolgen hebben. Als de oude
bladeren sneller afsterven door de vergiftiging dan dat de plant nieuwe bladeren kan aanmaken, neemt de
fotosynthetische capaciteit van de plant gestaag af en sterft de plant (Munns & Tester, 2008).
Natriumbelasting
Een hoge natriumbelasting heeft drie duidelijke effecten die de groei van een plant benadelen. Het eerste
is de giftigheid van de natriumionen voor de plant. Dit is ook al bij het zoutgehalte genoemd. Als de
natriumbelasting hoog is, zijn er in verhouding minder calciumionen. Dit is belangrijk aangezien
calciumionen de nadelige effecten van een hoog natriumgehalte voor een deel verminderen. Ten tweede
kan een hoog natriumgehalte in verhouding tot de andere ionen de opname van andere ionen verstoren.
Het laatste duidelijke effect van een hoge natriumbelasting, is het effect op de bodem. Bij een hoge
natriumbelasting verslechtert de grond. De bodem verkorst, er is een verlaagde infiltratie van water in de
bodem, de afschuifsterkte van de bodem en een verminderde beluchting (Läuchli & Grattan, 2012).
Zouttolerantie van planten
Zouttolerantie kan op verschillende manieren worden gedefinieerd (Munns, 2002). De meest toepasbare
en gebruikelijke omschrijving van zouttolerantie in de bollenteelt wordt meestal gedefinieerd als het
percentage biomassa productie in zilte omstandigheden tegenover de biomassa productie bij de controle
omstandigheden gedurende langere tijd (Munns, 2002). Er zijn andere definities, bijvoorbeeld het
overlevingsvermogen van planten in zilte omstandigheden, maar die zijn minder van toepassing voor
jaarlijkse planten zoals de bollen die geteeld worden in de Koegraspolder. Zouttolerante planten worden
ook wel halofyten genoemd, terwijl de planten die niet aangepast zijn aan zilte omstandigheden
glycofyten worden genoemd (Munns, 2002).
Het is lastig om zouttolerantie van planten te definiëren en er een waarde aan te hechten. Sommige
planten hebben bij korte hoge zoutconcentraties even goede groeiwaardes als planten die langdurig tegen
hoge zoutconcentraties kunnen, maar lopen veel schade op als de hoge zoutconcentraties aanhouden
(Munns, 2002). Een ander probleem is dat het onderzoek naar zouttolerantie bij gewassen met
verschillende maten meet, soms in EC, Cl- concentratie of andere eenheden. Ook hangt de zouttolerantie
af van omgevingsfactoren zoals temperatuur en wind en verschilt de tolerantie per individu.
Er is dus geen eenduidige grens te leggen die bepaalt of een gewas zouttolerant is. Wel kunnen we iets
zeggen over welke eigenschappen nodig zijn voor gewassen om te overleven in een zilte bodem en hoe
deze eigenschappen eventueel geïntroduceerd of versterkt kunnen worden in een gewas.
Aanpassingsmechanismen van halofyten
De zouttolerantie van planten wordt bepaald door drie kenmerken (Munns & Tester, 2008).
osmotische tolerantie
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het vermogen om Na+ en Cl- ionen buiten te sluiten
de tolerantie van de weefsels tegen hoge concentraties van Na+ en Cl- ionen
De tactieken die planten toe kunnen passen om deze drie eigenschappen te bereiken zijn de volgende
(Dajic, 2006): Planten voltooien hun groeicyclus in de voor hen gunstigste periode van het jaar;
Zoutontwijking door middel van een lage permeabiliteit van de wortels voor bepaalde ionen; en
Zoutontwijking door middel van secretie, de planten hebben dan speciale klieren om het zout uit te
kunnen scheiden.
Verdunning van de zoutconcentratie binnen de plant door de groei en de sappigheid van de plant aan te
passen. Dit hangt ook af van de flexibiliteit van de celwanden. Het transporteren van zout naar vacuoles
om zo de concentratie in de rest van de cel te verlagen. Aanpassingen aan organellen en andere
complexen van macromoleculen om de schade te beperken die wordt veroorzaakt door de hoge
zoutconcentratie. Het gebruiken van calcium (Ca2+) en kalium (K+) ionen om de schadelijke effecten van
de Na+ ionen te beperken.
Het blijkt dat deze tactieken noodzakelijk zijn voor elke plant die in een zilte grond wil overleven
(Flowers & Flowers, 1993) . Ook is aangetoond dat de waterstress voor alle rassen van een plant ongeveer
hetzelfde is, maar dat het adaptatievermogen aan ionogene stress ervoor zorgt dat een ras zouttolerant is.
In zoutgevoelige rassen hopen de schadelijke ionen zich namelijk sneller op dan in halofyten, met
bladuitval- en sterfte tot gevolg (Munns, 2002).
Het verhogen van zouttolerantie in planten
Zouttolerantie is een complexe eigenschap. Dat wil zeggen dat de eigenschap niet op een gen ligt maar
een combinatie van meerdere genen. Dit maakt het lastig om planten zouttolerant te maken door middel
van veredeling. Er zijn meerdere manieren waarop de zouttolerantie van gewassen verhoogd kan worden.
De simpelste manier is door planten te laten groeien in een representatieve omgeving en dan de
exemplaren met de grootste opbrengst met elkaar te laten kruisen. Op die manier kan ook geselecteerd
worden op meerdere eigenschappen die de zouttolerantie verhogen (Whitcombe et al., 2008).
Een andere manier is marker-assisted selection (MAS) (Whitcombe et al., 2008). MAS maakt gebruik van
QTLs, quantitative trait loci. Een QTL is de locatie op een chromosoom die een deel van een eigenschap
codeert. Deze QTLs zijn aantrekkelijk voor telers aangezien ze ook als markers gebruikt kunnen worden
om de juiste kruisingen te maken bij de veredeling. Dit heeft als voordeel dat al vroeg in de ontwikkeling
van nieuwe planten bepaald kan worden welke de gewenste eigenschappen hebben. Hierdoor hoeft niet
gewacht te worden tot alle planten volgroeid zijn. Marker-assisted selection om zouttolerante lijnen te
maken heeft een groot nadeel doordat de QTLs in het geval van zouttolerantie afhankelijk zijn van
meerdere factoren. Het blijkt dat de QTLs afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder een plant
gegroeid is. Dus andere QTLs worden geassocieerd met zouttolerantie als ze geanalyseerd worden nadat
ze onder andere omstandigheden gegroeid zijn. Ook hangt het af van de ontwikkelingsfase waarin een
plant zich bevindt welke QTLs geassocieerd worden met zouttolerantie. En in ieder geval bij tomaten en
rijst hebben bepaalde kruisingen ook specifieke QTLs, hierdoor wordt het algemene gebruik van QTLs
voor de zouttolerantie beperkt (Flowers & Flowers, 2005). Door middel van map-based cloning en fine12

mapping kan marker-assisted selection uiteindelijk efficiënter worden en meer resultaten opleveren zodat
er beter geselecteerd kan worden op verschillende allelcombinaties (Whitcombe et al., 2008).
Ook kan er gebruik gemaakt worden van genetische modificatie om nieuwe eigenschappen te
introduceren in een gewas (Whitcombe et al., 2008), maar de mogelijkheden in Europa zijn hiervoor
beperkt. Op dit moment kan de zouttolerantie het best verhoogd worden door de gewassen te kruisen met
de varianten uit het wild (wide hybridization). Vaak is in het wild de zouttolerantie hoger. De selectie
moet vervolgens uitgevoerd worden onder representatieve omstandigheden en de nakomelingen moeten
worden teruggekruist worden met de best aangepaste ouder (Whitcombe et al., 2008).
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Beleid op het gebied van verzilting in de Koegraspolder
Verzilting is geen geïsoleerd probleem en wordt door de overheden ook niet als zodanig gezien.
Verzilting begint namelijk pas een grote rol te spelen als er te weinig zoetwater is om de (gevolgen van)
verzilting binnen de perken te houden. Het beleid op het gebied van verzilting is dus niet afzonderlijk te
zien van het beleid op het gebied van zoetwater. In Nederland is het beleid over het algemeen gericht op
het vergroten van de waterberging en het efficiënter verdelen van het beschikbare water. Hieronder wordt
eerst de structuur van het waterbeheer besproken en vervolgens wordt het beleid van de betrokken
overheden uiteengezet.
Structuur waterbeheer in Nederland
In Nederland is water een erg belangrijk onderwerp, elke overheid heeft ermee te maken. In Nederland
hebben we de volgende bestuurslagen: Rijk, provincie, waterschap en gemeente. Om dubbelwerk te
voorkomen zijn er in het Bestuursakkoord Water van 2011 afspraken vastgelegd over de
verantwoordelijkheden van elke bestuurslaag. Ook is er in dit akkoord besloten dat niet meer dan twee
lagen zich bezig houden met een onderwerp.
Het Rijk is verantwoordelijk voor onderwerpen die van nationaal belang zijn zoals veiligheid bij
overstromingen. Ook zorgt het Rijk ervoor dat het bestuurlijk bestel goed functioneert. Verder is het een
van de taken van het Rijk om kaders in de trant van Europese regelgeving op te stellen waar de regionale
overheden zich aan moeten houden. De plannen en ambities op het gebied van water van het Rijk staan in
het Nationaal Waterplan (NWP). Een NWP is bindend voor het Rijk. De uitwerkingen van de ambities
worden gemaakt door Rijkswaterstaat, de uitvoerende macht van het Rijk, en staat in het Beheer- en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bopr). Ook is het Rijk verantwoordelijk voor de
hoofdwatersystemen: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren, de
Zuidwestelijke Delta en de rijkskanalen.
De provincie is vervolgens verantwoordelijk om de ambities die geformuleerd zijn in het NWP te vertalen
in regionaal beleid en doet dit door middel van een Structuurvisie of verordening die bindend is voor de
waterschappen en gemeentes. Verder is de provincie hoofdverantwoordelijke voor de regionale wateren
en controleert zij ook de waterschappen.
De waterschappen zijn een uitvoerende macht. Zij voeren het werk uit binnen de kaders die worden
gesteld door het Rijk en de provincie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het regionaal waterbeheer
en de zuivering van het stedelijk afvalwater.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering en overtollig water in de bebouwde kom (regen- en
afvalwater). Hun plannen worden vastgelegd in visies en bestemmingsplannen (Bestuursakkoord Water,
2011).
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Verziltingsbeleid op de verschillende bestuursniveaus
Europees beleid
De Europese Unie heeft een Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. Deze richtlijn heeft als
doel om de kwaliteit van de Europese wateren in 2015 op orde te hebben. Het grootste deel van de KRW
gaat over verontreinigingen en watervervuiling, maar de richtlijn schrijft ook voor dat de waterstand van
grond- en oppervlaktewateren gelijk moet blijven en heeft als doel om duurzaam watergebruik te
stimuleren (Rijkswaterstaat, n.d.).
Nationaal beleid
Het Rijk heeft de bepalingen van de KRW geïmplanteerd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2009-2015
en de toekomstige van 2016-2021. Het NWP is een zelfbindend document waarin de kaders van het
nationaal beleid wat betreft water zijn aangegeven. In het NWP 2009-2015 zijn in december 2014 ook de
vijf Deltabeslissingen verwerkt. Deze beslissingen zijn adviezen van het Deltaprogramma. In dit
programma hebben de verschillende overheden samengewerkt met maatschappelijke organisaties om tot
een nationale aanpak te komen voor de zoetwaterproblematiek en waterveiligheid (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische zaken, 2014). Uit dit programma zijn adviezen
voor de volgende 5 onderwerpen adviezen geformuleerd: Waterveiligheid, Zoetwater, Ruimtelijke
Adaptatie, Rijn-Maasdelta, IJsselmeergebied (Deltacommissaris, n.d.). Deze adviezen zijn meegenomen
ook meegenomen in de NWP 2016-2021. Hierin zijn doelen aangegeven die te maken hebben met
verzilting (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische zaken, 2014):
Verzilting wordt tegengegaan op plekken die daar gevoelig voor zijn;
Er moet zuiniger en efficiënter worden omgegaan met water;
Het hoofdwatersysteem krijgt een grotere rol als zoetwaterbuffer;
In gevallen van watertekort treedt de verdringingsreeks in werking;
Er worden voorzieningenniveaus opgesteld.
De grotere zoetwaterbuffer zal voor een deel worden bereikt door het IJsselmeer in de zomer een flexibel
peilbeheer te geven. In de winter zal het waterpeil waarschijnlijk tot 2050 gelijk blijven. Na 2050 kan dit
heroverwogen worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische zaken,
2014). De verdringingsreeks (zie Figuur 1) bepaalt welke sectoren voorrang hebben op het beschikbare
zoete water. Er zijn vier categorieën opgesteld, in aflopende volgorde van belang:
Categorie 1 : veiligheid en het voorkomen van langdurige schade;
Categorie 2 : de nutsvoorzieningen, drinkwater en energievoorzieningen;
Categorie 3 : kleinschalig hoogwaardig gebruik;
Categorie 4 : overige behoeften.
In deze volgorde wijkt Nederland af van Europa, waar de drinkwatervoorziening als eerste belang wordt
aangeduid. Categorie 3 is kleinschalig hoogwaardig gebruik, dus water wat gebruikt wordt in
kapitaalintensieve sectoren als proceswater of voor het beregenen van landbouwgrond. Categorie 4 zijn de
overige behoeften. Binnen Categorie 3 en 4 kunnen de provincies zelf de volgorde van belangen aangeven
en anders wordt dat gedaan door de waterschappen (Helpdesk Water, n.d.).
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Figuur 3 Verdringingsreeks met de op nationaal niveau vastgestelde rangorde van belangen binnen Categorie
1 en 2. Binnen Categorie 3 en 4 is niet op nationaal niveau een rangorde vastgelegd. Afbeelding verkregen van
Helpdesk Water, n.d.

Een van de adviezen die is overgenomen uit de Deltabeslissing Zoetwater is het ontwikkelen en gebruik
van voorzieningenniveaus. De voorzieningenniveaus moeten nog ontwikkeld worden, maar die zullen
aangeven hoeveel water er beschikbaar is op een locatie in normale en droge situaties.
Provinciaal beleid
Provincie Noord-Holland heeft in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 de hoofdbelangen van de
provincie op het gebied van ruimtelijke ordening opgesteld. In de Verordening is deze structuurvisie
omgezet in wetten en artikelen (Provinciale Staten Noord-Holland, 2011). De drie hoofdbelangen zijn
ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Verzilting en de
zoetwatervoorraad vallen onder klimaatbestendigheid. Het belang klimaatbestendigheid is onderverdeeld
in de volgende deelbelangen:
·
Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast
·
Voldoende en schoon drink- en oppervlaktewater
·
Voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie
Om de gevolgen van wateroverlast te beperken, wordt ruimte gemaakt voor fijnmazige waterberging bij
nieuwe projecten. Het IJsselmeergebied wordt aangewezen als zoetwatervoorraad, net zoals in de
nationale plannen. Verder stimuleert de provincie innovatieve projecten om met zoetwater om te gaan
(interview provincie Noord-Holland).
Beleid van het HHNK
Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) heeft in 2012 een Deltavisie opgesteld. In deze visie
zijn de ambities en plannen van de HHNK opgesteld na zogenaamde Watertafels en de ontwikkeling van
bouwstenen. De Watertafels bestonden uit gesprekken met meer dan 70 organisaties waaronder
maatschappelijke organisaties, overheden en andere betrokkenen (HHNK, n.d.). Hieruit zijn bouwstenen
ontwikkeld, in feite zijn dit onderwerpen of opgaven waarbij een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is
of goed zou werken. In de Deltavisie heeft de HHNK 3 hoofdthema’s uitgewerkt: waterveiligheid,
wateroverlast en voldoende zoet water.
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Om voldoende zoetwater te kunnen blijven leveren heeft de HHNK de trias aquatica ontwikkeld, een visie
die aangeeft hoe de HHNK het zoetwatertekort wil beperken. Deze trias aquatica bestaat uit drie pijlers:
zuinig met water, ontwikkelen van nieuwe zoetwaterbronnen en het veiligstellen van de klassieke
zoetwaterbronnen zoals het Markermeer en het IJsselmeer.
In Tabel 1 zijn de domeinen en acties aangegeven die de HHNK in de Deltavisie heeft genoemd en wil
gaan uitvoeren om zo de drie pijlers te bereiken (Schreijer et al., 2012):
Tabel 1 Activiteiten en voornemens van het HHNK om de drie pijlers van de trias aquatica te halen (naar
Schreijer et al., 2012).

Adviseursrol

Het HHNK wil als adviseur aan tafel komen te zitten bij
projecten.

Communicatie

Het HHNK wil duidelijk naar de buitenwereld
communiceren dat er in de toekomst geen garantie meer
is dat er altijd genoeg water kan worden aangevoerd.

Kennisontwikkeling

Het HHNK gaat gedetailleerder de waterbehoefte per
gebied in kaart brengen, hierbij wordt ook rekening
gehouden met de eisen aan de waterkwaliteit.
Het HHNK gaat meer kennis over de financiële gevolgen
van het aanspreken van nieuwe zoetwaterbronnen en het
maken van maatschappelijke kosten-en-baten analyses

Peilopzet

Het HHNK gaat anticiperen op droogte door extra water
op te slaan in het systeem door het peil in het regionale
water te verhogen.

Optimaliseren waterbeheer

Het HHNK gaat het waterbeheer optimaliseren
bijvoorbeeld door het aanpassen van de drainage,
gebruiken van regelbare stuwen, opmaling, peilopzet,
goed
monitoringssysteem
en
fijnmaziger
sturingssysteem.

Effluent

Het waterschap gaat effluent gebruiken als bron van
zoetwater, bijvoorbeeld als proceswater, koelwater of
bron voor het watersysteem.

Externe verzilting tegengaan

Door middel van technische maatregelen zal het HHNK
externe verzilting tegengaan.

IJssel- en Markermeer

Bemaling en inlaten aan het IJssel- en Markermeer zullen
flexibeler worden gemaakt. Er zal een oplossing komen
om toch water uit het Markermeer te halen wanneer het
peil daar te ver daalt.

Hemelwater

Samen met de gemeentes wil het waterschap hemelwater
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in het stedelijk gebied opvangen en afkoppelen.
Functie faciliteringskaarten

Het Hoogheemraadschap zal de provincie en gemeentes
adviseren over hoe het schone, zoete water het beste kan
worden verdeeld over de functies in tijden van droogte.

Onderzoek

Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden
om extra water vast te houden in de bodem en het
oppervlaktewater.

Innovatie stimuleren

Het waterschap gaat innovatie in waterefficiënte
technieken en teelt stimuleren.

Stimuleren zelfredzaamheid

Het HHNK gaat zelfredzaamheid van de gebruikers
stimuleren door te investeren in een educatieprogramma
over klimaatverandering en watertekorten.

Draaiboek

Er zal een draaiboek gemaakt worden over
droogteproblematiek, zowel op beleidsmatig als op
operationeel niveau.

Verdringingsreeks

Het
hoogheemraadschap
gaat
de
landelijke
verdringingsreeks uitwerken op regionaal niveau.

Kortom, het HHNK wil zich gaan richten op het besparen van water door het waterbeheer preciezer en
efficiënter te maken, op het vergaren van kennis over de mogelijkheden en kosten van alternatieve
waterbronnen en op het stimuleren van adaptatie.
Beleid van gemeente Den Helder
In het bestand Structuurvisie Den Helder 2025 (uit 2012) wordt klimaatverandering wel als punt
genoemd, maar gaat het niet over watertekorten, alleen over de waterveiligheid in verband met de
waterkeringen (Gemeente Den Helder, 2012). Er is dus nog niet een uitgesproken beleid met betrekking
tot verzilting.
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Percepties van actoren op verzilting
Er zijn verschillende actoren die direct te maken hebben met verzilting: de agrariërs, natuurbeheerders,
waterbeheer, provincies en wetenschappers. Al deze actoren hebben verschillende belangen en zullen
verzilting dus ook op andere manieren ervaren. In deze paragraaf zullen de percepties van de
verschillende actoren worden belicht. Er is nog geen perceptieonderzoek over verzilting in de provincie
Noord-Holland gedaan, daarom zullen de gegevens van de percepties uit de provincie Friesland en
Groningen en worden gebruikt (Van Staveren & Velstra, 2012) en een focusgroepenanalyse van de Vrije
Universiteit Amsterdam (Ter Voorde & Velstra, 2009). Deze percepties zullen waarschijnlijk niet precies
overeenkomen met de percepties en visies van de mensen in Den Helder, maar ze geven een goede
indicatie hoe er door de verschillende actoren over verzilting wordt gedacht. De percepties en visies van
de betrokkenen van de Koegraspolder zullen naar voren komen in de enquêtes en interviews.
Vormt verzilting een probleem?
Uit het onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat verzilting voornamelijk door agrariërs, industrie en
de drinkwaterwinning als een probleem wordt ervaren (Ter Voorde & Velstra, 2009). Natuurbeheerders
daarentegen zien het juist als een kans om brakke natuur te ontwikkelen (Ter Voorde & Velstra, 2009).
Hoewel de ontwikkeling van natuur dus een aantrekkelijke optie is voor de natuurbeheerders, hebben
agrariërs het idee dat hun belangen ondergeschikt worden gesteld. Er is bijvoorbeeld veel kritiek gekomen
op het besluit om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten wanneer het waterpeil in de Haringvliet lager
is dan het zeewaterniveau. Hierdoor komt namelijk meer zout water de Haringvliet in, met als gevolg dat
de agrariërs daar geen zoet water meer vandaan kunnen halen (Ter Voorde & Velstra, 2009).
Maatregelen voor de toekomst
Er zijn verschillende mogelijke oplossingen genoemd om met een verhoogde verzilting om te gaan:
verbetering van het waterbeheer, ontwikkelen van zouttolerante gewassen en zilte teelt. Deze oplossingen
hebben een wisselende populariteit. De agrariërs zien de oplossing vooral in de richting van beter beheer
van het water en in het nog verder ontwikkelen van zouttolerantie bij de huidige gewassen. Qua beheer
van water wordt dan zowel gedacht aan beter beheer van zoetwaterlenzen en effectiever
grondwaterbeheer (Van Staveren & Velstra, 2012) als aan technische oplossingen zoals
zoetwaterreservoirs. Hierbij worden de rijksoverheid en waterschappen als belangrijke initiatiefnemers
aangewezen (Ter Voorde & Velstra, 2009). De agrariërs denken dat zout- en droogtetolerante varianten
van de huidige gewassen een grote afzetmarkt zouden kunnen krijgen en een goede manier zou zijn om
met verzilting om te gaan (Van Staveren & Velstra, 2012; Ter Voorde & Velstra, 2009). Zilte teelt
daarentegen vinden de agrariërs niet aantrekkelijk aangezien er geen grote markt is voor zilte producten
(Van Staveren & Velstra, 2012; Ter Voorde & Velstra, 2009) en omdat er internationaal gezien sterke
concurrentie is waardoor het niet acceptabel is om met lagere oogsten door verzilting genoegen te nemen
(Ter Voorde & Velstra, 2009).
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Introductie
Uit de literatuurstudie naar verzilting bleek dat de verandering van het klimaat een oorzaak kan zijn
van verzilting. In deze literatuurstudie worden alternatieven voor de huidige situatie onderzocht. Deze
alternatieven kunnen mogelijk geïmplementeerd worden in de Koegraspolder in het geval de huidige
situatie niet meer winstgevend of ecologisch verantwoord blijkt te zijn. De volgende onderzoeksvraag
zal hier worden beantwoord:
Welke mogelijkheden om met verzilting om te gaan zijn er op landbouwkundig, ruimtelijk en
maatschappelijk vlak?
Deze mogelijkheden zijn onder te verdelen in twee categorieën:
Mogelijkheden die uitgaan van verzilting en daarmee meebewegen (adaptatie);
Mogelijkheden die verzilting tegengaan (mitigatie).
Hieronder worden verschillende methodes beschreven die stuk voor stuk een alternatief zijn als
oplossing van het (verwachte) verziltingsprobleem in de Koegraspolder. Deze methodes worden vaak
beschreven als adaptatiestrategieën.
Er zijn verschillende soorten adaptatiestrategieën, in deze literatuurstudie zijn vijf soorten onderzocht:
veredeling, techniekontwikkeling, verbreding van de landbouw, regionale ontwikkeling en overige
alternatieven. Hieronder zijn deze vijf kort toegelicht.
Techniekontwikkeling maakt het mogelijk om meer controle te krijgen over de teelt en de
omstandigheden in de bodem en is gericht op het behouden van de bollenteelt. Verbreding van de
landbouw combineert verschillende teelten om zo efficiënt mogelijk met grondstoffen om te gaan.
Onder regionale, bedrijf overschrijdende ontwikkelingen valt voornamelijk het waterbeleid van de
Koegraspolder en aanleg van een natuurgebied of toeristische trekpleister, er zijn verschillende
mogelijkheden. Overige alternatieven zijn mogelijkheden die niet onder een van de andere noemers
valt.
De mogelijkheden zijn hieronder behandeld. Ze zijn verdeeld in 2 hoofdstukken: adaptatie en
mitigatie.
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Meegaan met verzilting: adaptatie
Hieronder worden voorbeelden van alternatieven voor de Koegraspolder besproken die meegaan met
de huidige en toekomstige verzilting. De verzilting wordt dus niet aangepakt, maar geaccepteerd.
Aangezien het huidige landgebruik niet meewerkt met verzilting, vallen de alternatieven in het stuk
hieronder onder adaptatie.
Natuurgebied
In Nederland wordt op meerdere plekken zilte natuur geïntroduceerd (Het Schor, n.d.; Landschap
Noord-Holland, n.d.) . Het Kruiszwin in de Kop van Noord-Holland is een van die gebieden. In het
Kruiszwin werden ook bollen geteeld en was er sprake van sterke zoute kwel. Nu worden de
bollenvelden getransformeerd naar zilte gras- en moeraslandvegetaties. Hierdoor worden er veel
nieuwe soorten planten en dieren geïntroduceerd in de Kop van Noord-Holland (Landschap NoordHolland, n.d.).
Toerisme
De kust van Noord-Holland trok in 2014 meer dan 1 miljoen toeristen (NRIT Media et al. 2015). De
functie van de Koegraspolder zou meer verschoven kunnen worden richting toerisme. Dan kan er
bijvoorbeeld gedacht worden aan meer vakantieverblijven, natuur en/of waterrecreatie. De provincie
Noord-Holland heeft in het coalitieakkoord 2015-2019 aangegeven dat het de positie van NoordHolland als waterrecreatieprovincie wil behouden (provincie Noord-Holland, 2015). De
Koegraspolder zou dit kunnen versterken door zich meer te richten op waterrecreatie in combinatie
met natuur. De haalbaarheid, kosten en opbrengsten zouden dan onderzocht moeten worden.
Veredelen van planten
Het veredelen van planten kan zowel met behulp van klassieke kruismethoden als met biotechnologie
(Whitcombe et al. 2008). Met deze technieken wordt bijvoorbeeld gezocht naar nieuwe tomaten- en
aardappelrassen die beter bestand zijn tegen een zilte bodem (Blom-Zandstra, 2010). Onder klassieke
veredeling past het selecteren van de planten met gewenste eigenschappen, en deze met elkaar te
kruisen. De biotechnologie maakt gebruikt van gentechnologie om gewenste genen, en daarmee
gewenste eigenschappen, toe te voegen. Dit proces is sneller dan klassieke veredeling en de
mogelijkheden zijn groter. Zo kunnen ook genen toegevoegd worden van plantensoorten die normaal
niet met elkaar kunnen voortplanten.
Zilte teelt
Een zilt gebied biedt nog steeds de mogelijkheid om gebruikt te worden voor landbouw. Zouttolerante
gewassen kunnen op dergelijke grond worden geteeld. Het verzilten van de grond kan daarom zowel
als een probleem (gewasschade) als een kans (zilte teelt) worden gezien.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werking van zouttolerantie bij planten. Biosaline Innovation
Centre van de Vrije Universiteit onderzoekt door welk mechanisme zeekraal, zeekool en strandbiet zo
goed in zilte omstandigheden kunnen groeien, o.a. met een zilt proefbedrijf op Texel (BioSaline
Innovation Centre Amsterdam, n.d.). Deze mechanismen kunnen mogelijk overgebracht worden naar
andere gewassen (tarwe, gerst en rijst) om zo ook aangepast te zijn tegen een zilte bodem. Momenteel
wordt er onderzoek gedaan naar het kweken van zouttolerante aardappelen door ZLTO en provincie
Zeeland (uitvoering door aardappelveredelingsbedrijf C. Meijer) (Engwerda, 2009).
Op de volgende pagina volgt een introductie van twee zouttolerante gewassen: zeekraal en quinoa.
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Zeekraal
Een bekend gewas voor zilte teelt is de zeekraal (Salicornia sp.). Deze plant heeft een optimale groei
bij zoutconcentraties tussen 150 en 300 mM. De zaden kunnen in maart/april de grond in wanneer er
een dagtemperatuur van 8-10 graden is bereikt en er overdag geen vorst meer is. De zaden kiemen
beter in zoet water, in zout water ontkiemt slechts een deel van de zaden (Blom & De Visser, 2013).
Na ontkieming groeien de planten het best bij zoutconcentraties tussen de 150 en 300 mM. De planten
zijn eenjarig en kunnen meerdere keren per jaar worden geoogst. In november kunnen ze worden
geoogst voor zaadwinning (Blom & De Visser, 2013). Het gewas is gevoelig voor droogte. In principe
kan de ontwikkeling van onkruid en ziekten goed onderdrukt worden door het land in de winter onder
een laag zout water te zetten (Blom & De Visser, 2013). Schijnspurrie blijft echter een probleem.
Schijnspurrie is een zoutminnende plant die zich om zeekraal heen wikkelt en er lastig af te halen is.
(Blom en De visser, 2013). De gewasopbrengst is zo’n 16 tot 18 ton per hectare (Glenn et al. 1998).
Quinoa
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is een gewas dat goed bestand is tegen meerdere abiotische
factoren die gewasproductie kunnen beperken, zoals droogte, vorst en hoge zoutconcentraties in de
grond (Jacobsen et al. 2003). Oorspronkelijk komt het gewas uit de Andes, maar sinds de jaren 90
wordt er ook in Europa steeds meer onderzoek naar gedaan en wordt er onderzocht of quinoa ook hier
op een economische wijze kan worden verbouwd (Jacobsen, 2003). Wageningen Universiteit heeft
vier verschillende quinoa variëteiten ontwikkeld die geschikt zijn voor teelt in Europa: Atlas, Carmen,
Pasto en Riobamba (Wageningen University, 15-8-2014; Wageningen University, z.d.). De resultaten
van de pilots in Nederland moeten nog gepubliceerd worden, maar in Frankrijk is quinoa al met
succes verbouwd.
Het zal lastig zijn voor de Koegraspolder om over te stappen naar zilte teelt. De vereiste arbeid voor
zilte teelt is namelijk zo hoog dat de kans op omschakeling naar grootschalige zoutwaterlandbouw
klein is (Blom-Zandstra & Goosen, 2010).
Bio-energiegewassen
Bio-energiegewassen zijn gewassen die speciaal geteeld worden ten behoeve van energiewinning.
Enkele voorbeelden van gewassen: koolzaad, riet, mais, wilgen, olievlas, maïs, bieten, soja,
wintertarwe en aardappelen. Deze brandstoffen zijn klimaatneutraal omdat de koolstofdioxide die
geproduceerd wordt tijdens het gebruik van de brandstoffen van origine koolstofdioxide uit de
atmosfeer is, vastgelegd in plantmateriaal (Sims et al. 2006). Van de bio-energiegewassen bieden
koolzaad en olievlas financieel het meeste perspectief (Van der Voort, 2008). Van aardappelen is
bekend dat ze met succes op zilte grond in Nederland geteeld worden (Marc van Rijsselberghe, n.d.).
Verbreden van de landbouw
Het combineren van viskweek met zilte teelt zorgt voor een (zo veel mogelijk) gesloten kringloop van
nutriënten (Blom-Zandstra & Goosen, 2010). Wat het ene dier- of plantsoort als (rest)product
achterlaat, kan als voedingsstof gebruikt worden door het andere soort. Een voorbeeld van een
dergelijke teeltcombinatie is het gebruik van halofyten (planten met een zouttolerantie rond de 25
gram zout per liter water) en vis.
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Tree Phase Farming
In grote delen van Australië hebben ze veel last van verzilting. Veel strategieën om met verzilting om
te gaan worden dan ook onderzocht op dat continent. Eén van die strategieën is Tree Phase Farming.
Bij deze landbouwvorm worden om de zoveel jaar bomen op het land geplant die dan na een paar jaar
weer gekapt kunnen worden, waarna er weer een regulier gewas kan worden geplant. Het mechanisme
hierachter is dat de bomen de balans tussen recharge en discharge van het grondwater weer
terugbrengen, doordat de bomen meer water opnemen en de recharge verminderd wordt (Sudmeyer
and Goodread, 2007). Recharge is het proces waarbij water in het grondwater terechtkomt. Discharge
is het proces waarbij grondwater in het oppervlaktewater terechtkomt zoals te zien is in Figuur 1.

Figuur 1 Schematische tekening van het recharge en discharge proces van het grondwater. (Government
of Canada, n.d.).

In Australië is de natuurlijke vegetatie in de laatste twee eeuwen grote delen van het land gekapt
(George et al. 1997). Landbouw kwam daar voor in de plaats. Bij landbouw zijn er over het algemeen
geen gewassen met diepe wortels (zoals bomen) en is slechts in een of twee seizoenen per jaar een
vegetatie met blad waardoor er weinig waterverdamping van de bladeren plaatsvindt. Hierdoor neemt
de recharge van het grondwater toe. Anders gezegd, sinds de natuurlijke vegetatie gekapt is, komt er
veel meer water in het grondwater terecht, in plaats van dat het in de onverzadigde grondlaag blijft
hangen en meteen door de planten wordt verbruikt. Hierdoor stijgt de waterspiegel en de grondwater
discharge en neemt de capillaire opstijging toe waardoor er meer zouten in de wortelzone
terechtkomen. Nadat in Australië de natuurlijke vegetatie gekapt was, steeg de waterspiegel sterk en
verziltte het landschap (George et al. 1997). In Figuur 2 staat een schematisch overzicht van dit
verziltingsproces. De herplanting van bomen in verziltte gebieden kan het grondwater opgebruiken
waardoor er een grondwatertekort ontstaat en er dus geen grondwater discharge meer plaatsvindt. In
de periode dat dit weer wordt aangevuld, is conventionele landbouw mogelijk (Sudmeyer and
Goodread, 2007). Een vereiste is wel dat de nieuw geplante bomen tegen het zoutere water kunnen.
Het is twijfelachtig of dit ook in de Koegraspolder zou werken. In Australië wordt het toegepast in
aride en semi-aride gebieden, dus waar weinig neerslag valt. In de Koegraspolder valt meer neerslag,
dus de recharge vindt een stuk sneller plaats dan in Australië in de (semi-) aride gebieden, dus de
periode waarin grondwater discharge laag is en de conventionele landbouw mogelijk, zal een stuk
korter zijn.
5

Figuur 2 Schematisch overzicht hoe een onbalans in de recharge en discharge van het grondwater kan
leiden tot verzilting. (Victoria State Government, n.d.).

Verzilting tegengaan: mitigatie
Hieronder worden voorbeelden van alternatieven voor de Koegraspolder besproken die niet meegaan
met de verzilting. Deze alternatieven bestaan dus uit maatregelen die verzilting aanpakken. De term
mitigatie wordt hiervoor gebruikt. Mitigatie betekent hier het verminderen van (de effecten van)
verzilting.
Verhoging organisch stofgehalte
Door het achterlaten van gewasresten wordt het organisch stofgehalte van de bodem verhoogd.
Hierdoor kan de bodem beter water vasthouden (Hudson, 1994) en is er een grotere zoetwaterlens
mogelijk. Een grotere zoetwaterlens zorgt voor een lager zoutconcentratie op wortelhoogte (Eeman et
al. 2010). Dit wordt ook besproken in de Literatuurstudie Verzilting in de Koegraspolder. Een
neveneffect is dat deze methode een positief effect heeft op de nutriëntenbeschikbaarheid voor
gewassen (Blom et al., 2009). Aangezien plantresten gebruikt worden, is dit een goedkope en
makkelijke methode. Het nadeel is dat deze maatregel vaak herhaalt zal moeten worden doordat de
organische stof wordt afgebroken na verloop van tijd. De bodem van de Koegraspolder bestaat
voornamelijk uit zand, nutriënten spoelen daardoor snel weg. Door de organische stof te verhogen,
zou ervoor gezorgd kunnen worden dat het water langer wordt vastgehouden.
Wateropslag
Door de hogere temperaturen en meer periodieke neerslag die worden verwacht in de toekomst
(KNMI Klimaatscenario’s, 2014) zullen periodes van droogte vaker voorkomen (Fiselier et al., 2003).
Door (regen)water achter de hand te houden kan er in tijden van droogte meer gesproeid worden
waardoor de zoutconcentratie niet te hoog wordt. Water kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in
bassins. Dit is een aan de lucht blootgestelde wateropslag. Een watervoerend pakket kan ook water
opslaan, bij deze techniek wordt het water in de ondergrond opgeslagen (Tolk, L. 2012). Een
dergelijke ondergrond bestaat bijvoorbeeld uit zand of kiezels. In Breezand en Borgsweer, worden op
dit moment pilots uitgevoerd door Spaarwater om de mogelijkheden te onderzoeken van
ondergrondse wateropslag. Het water wordt opgeslagen in een watervoerend pakket onder een
kleilaag en er ontstaat een zoetwaterbel waar in het teeltseizoen met succes zoetwater uit kan worden
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onttrokken. Als er het eerste jaar alleen geïnfiltreerd wordt, dus nog geen water onttrokken, en er nog
een paar andere optimalisaties worden toegepast (bijv. filters) ligt de terugwinefficiëntie rond de 90%
(Tolk en Velstra, 2016).
Behalve regenwater, kan ook gebruikt zoetwater uit de drains worden opgevangen in tijden van
waterovervloed en ondergronds worden opgeslagen. Het water wordt kort opgevangen in een put.
Daar wordt de EC-waarde van het water gemeten, als de EC-waarde onder de drempelwaarde ligt
wordt het vervolgens gebruikt in de ondergrondse wateropslag. In Breezand (zandperceel met
bollenteelt) was 65% van het perceelwater geschikt als er een EC-waarde van 1,3 mS/cm werd
gehanteerd. (Tolk en Velstra, 2016). Met behulp van een model is berekend dat opvang van
perceelseigen water op een perceel van 10 ha in Breezand voldoende water oplevert om 20 ha
bollenvelden van water te voorzien (Tolk en Velstra, 2016).
In Walcheren is met behulp van een CARD (Controlled Artificial Recharge and Drainage) systeem de
zoetwaterlens onder kreekruggen verhoogd (Pauw, 2016). Hierbij is ook zoetwater in de ondergrond
geïnfiltreerd. Het effect is 2 jaar getest en met die gegevens is vervolgens een voorspelling gedaan
voor het effect na 10 jaar. Deze simulaties voorspellen dat de zoetwaterlens na 10 jaar met 6 tot 8
meter is toegenomen.
De kosten van de techniek waarbij water wordt opgeslagen in de ondergrond liggen tussen de 576 en
2364 euro/1500m3/jaar (Tolk, L. 2012). Vaak is het een gezamenlijke investering door een groep
landgebruikers uit een gebied (Tolk, L. 2012). Voor de agrariërs in de Koegraspolder kunnen deze
technieken zeker interessant zijn. Er is een vervolgonderzoek nodig om te bepalen welke plekken in
de Koegraspolder en welke technieken het meest geschikt zijn. Deze methode is waarschijnlijk
haalbaar in de Koegraspolder als de agrariërs met elkaar in ondergrondse wateropslag investeren
Wateropslag in natuurgebied
Een natuurgebied kan aangelegd worden dat ’s winters overtollig zoet water opslaat en in droge
periodes dient als zoetwaterbron voor de landbouw. Om te weten of dit een mogelijkheid is, zou
onderzocht moeten worden hoe groot het toekomstige zoetwatertekort zal zijn, hoeveel hectare
natuurgebied er nodig is om voldoende water te kunnen leveren en of dat gebied beschikbaar is, en of
het financieel haalbaar is.
Ophogen waterpeil meren
Volgens het HHNK zal de toekomst uitwijzen of het IJsselmeer en het Markermeer voldoende zoet
water bieden om de zoetwatervraag van Nederland te gaan voldoen (interview HHNK, 2015). Om de
zoetwaterbuffer in Nederland te vergroten, zullen het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren in de
zomer een flexibel peil krijgen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van
Economische zaken, 2014).
Klimaatonafhankelijk worden
Klimaatonafhankelijk worden houdt in dat het gewenste gewas geteeld kan worden ongeacht het
klimaat. Dit kan bijvoorbeeld door op betonnen vloeren te telen, of in kassen. De technieken die
worden gebruikt in Het Nieuwe Telen (HNT) zijn hiervoor nuttig (Kennisbijeenkomst Energie in de
Glastuinbouw, 2010). Het isoleren van de groeiruimte en de buitenlucht gecontroleerd inbrengen is
hier erg belangrijk. Hierbij hoort ook een duurzaam waterbeheer, door bijvoorbeeld gebruik te maken
van druppelbevloeiing in plaats van sproei installaties.
Een andere teelttechniek waarbij geprobeerd wordt om zo duurzaam mogelijk te telen is teelt die los is
van de ondergrond (Teelt de grond Uit, n.d.). Hieronder valt bijvoorbeeld hydroponics, maar ook teelt
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in bakken die gescheiden zijn van de ondergrond. Met verschillende gewassen wordt in Nederland
geëxperimenteerd met de techniek teelt de grond uit. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld onderzoek
gedaan met lelies in goten met substraat die gescheiden zijn van de ondergrond (Teelt de grond Uit,
n.d.). Als het groeisubstraat los is van de bodem, zullen de gewassen geen last meer hebben van kwel,
hoewel het probleem van verzilt beregeningswater blijft bestaan. Het nadeel van teelt in gescheiden
bakken is dat er vaker geïrrigeerd moet worden (Breukers et al. 2014), aangezien er geen water kan
opstijgen uit het grondwater waar normaalgesproken een groot deel van het water voor de planten
vandaan komt. Hydroponics is qua watergebruik een stuk efficiënter, maar het energiegebruik is een
stuk hoger dan telen in vollegrond (Breukers et al. 2014), en er is weinig kennis over de
toepasbaarheid van hydroponics in de bollenteelt. Meer onderzoek is nodig om uit te vinden of deze
methode winstgevend kan zijn in de Koegraspolder. De provincie Noord-Holland heeft in het
coalitieakkoord “Ruimte voor Groei” (2015) aangekondigd onderzoek naar hydroponics te willen
stimuleren.
Drainage
Deze techniek wordt reeds in de Koegraspolder toegepast en is besproken in de Literatuurstudie
Verzilting in de Koegraspolder. Met drainage wordt de concentratie zout op worteldiepte geregeld
(Acacia Water, 2014). Door de drainagebuizen hoger te leggen in het veld, wordt de zoetwaterlens
dikker (Veldstra et al. 2009) en kan drainage een groot verschil maken op de dikte van de
zoetwaterlens in een perceel (Acacia Water, 2014). Bij pilots van Spaarwater blijkt dat
systeemgerichte drainage in combinatie met het opzetten van het peil en een grote afstand tussen
drains op een zandgrond de zoetwaterlens met 20 – 30 cm kan vergroten (Tolk en Velstra, 2016).
Precisielandbouw
Techniekontwikkeling maakt het mogelijk om meer controle te krijgen over de teelt en de
omstandigheden in de bodem. Bemesting en bewatering kunnen door metingen op verschillende
plekken in het veld efficiënt worden uitgevoerd. Deze metingen kunnen bijvoorbeeld worden
uitgevoerd door drones (Zhang & Kovacs, 2012) of door sensoren in de bodem (Sethuramasamyraja
et al. 2008). Door deze efficiëntieslag zal er gerichter bewaterd kunnen worden, waardoor er minder
zoet water nodig zal zijn.

Conclusie
Uit deze literatuurstudie blijkt dat er veel verschillende mogelijkheden zijn voor de Koegraspolder om
met verzilting om te gaan, hoewel er voor de meeste nog onderzoek nodig is naar de haalbaarheid van
het alternatief. Qua adaptatie, kan er gedacht worden aan verbreding van de landbouw, natuurgebied
in combinatie met toerisme, of het verder veredelen van planten op zouttolerantie. Mitigerende
mogelijkheden, dus het tegengaan van verzilting, zijn de precisielandbouw, hydroponics,
optimaliseren van de drainage, opslag van zoetwater in natuurgebieden of ondergronds, en/of een
verhoogd waterpeil.
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