In onze nieuwe serie
Akkerbouwgebieden zoomen we in
op de belangrijkste akkerbouwregio’s
van ons land. Wat maakt deze
gebieden zo geschikt voor akkerbouw?
Hoe hebben de bedrijven zich
er ontwikkeld? Waar liggen de
mogelijkheden en wat zijn specifieke
knelpunten? En natuurlijk: hoe zien
ondernemers in het gebied hun
toekomst? In de eerste aflevering:
Goeree-Overflakkee.
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Goeree-Overflakkee heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot een echt
‘akkerbouweiland’, waarop het grootste deel van de grond nog steeds in gebruik
is voor de teelt van traditionele gewassen. De bodemkwaliteit en beschikbaarheid
van zoet water bieden grote kansen voor kapitaalkrachtige akkerbouwgewassen
en ook de bollenteelt heeft een plek in het plantaardig areaal gekregen.

Goeree-Overflakkee is het grootste eiland van
provincie Zuid-Holland, zowel qua oppervlakte
als inwoneraantal. Het eiland is omringd
door zoete en zoute deltawateren en is
grotendeels gevormd door invloed van de zee.
Sinds de aanleg van de Deltawerken, vanaf
de jaren zestig, heeft Goeree-Overflakkee
zich verbonden met zijn omgeving, waardoor
de economie zich verder heeft kunnen
ontwikkelen. Land- en tuinbouw, recreatie,
zorg en visserij zijn op dit moment de meest
innovatieve sectoren op het eiland. Gemeente
Goeree-Overflakkee streeft ernaar in 2020
energieneutraal te zijn.
Het Zuid-Hollandse eiland beschikt over
een landbouwgebied van 16.100 hectare
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relatief goede landbouwgrond, waarop
kwalitatief hoogwaardige gewassen met
hoge opbrengsten worden geteeld. Door de
sterke agrarische sector wordt landbouwgrond
schaars: voor een hectare grond wordt
gemiddeld 100.000 euro betaald, oplopend
naar 120.000 euro. Volgens veel boeren
en tuinders is het eiland qua oppervlakte
landbouwgrond te klein geworden, wat
de grondprijzen verder kan opdrijven en
uiteindelijk een negatieve invloed op de
concurrentiepositie kan hebben. Daarnaast
bestaat de vrees dat de grondprijs stijgt door
omvorming van landouwgrond naar natuur en
dat natuur op steeds meer plaatsen voorrang
krijgt.

LTO Noord Goeree-Overflakkee, Rabobank
Het Haringvliet, de gemeente en het Edudelta
College Middelharnis lieten vorig jaar het
Agrarisch Ontwikkelingsprogramma GoereeOverflakkee opstellen, met een agrarische
toekomstvisie tot 2030 en een agrarische
ontwikkelingsagenda. De verwachting is
dat schaalvergroting in de komende jaren in
een versneld tempo doorzet en dat kleinere
bedrijven die ontwikkelingen niet kunnen
bijhouden en hun activiteiten zullen staken.
Door de goede fysieke omstandigheden op het
eiland in combinatie met ondernemerschap
en innovatie (hightech landbouw) is de
animo bij potentiële opvolgers hoog: in 2030
zijn er naar verwachting nog 170 agrarische
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Jacob Jan Dogterom
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ondernemingen op Goeree-Overflakkee (350
in 2015). Daarnaast bestaat er interesse in
verbrede landbouw, zoals toerisme, agrarisch
natuurbeheer en de verkoop van lokale
producten.

Grootschalige tulpenteelt
Jacob Jan Dogterom, zijn broer Paul en diens
zoon Ivan hebben een akkerbouwbedrijf
van 150 hectare en een tulpenbedrijf
van 100 hectare in Oude-Tonge. Op het
akkerbouwbedrijf worden aardappelen,
suikerbieten, tarwe, uien en witlofpennen
verbouwd. Het totale akkerbouwareaal
op Goeree-Overflakkee ligt op 11.500
hectare, het totale areaal bloembollen
op 500 hectare. Volgens het Agrarisch
Ontwikkelingsprogramma wordt de
bloembollensector gezien als een groeiende
tak op het eiland en neemt het bollenareaal de
komende jaren toe.
Dogterom stelt dat er altijd bollenteelt op
het eiland heeft plaatsgevonden, maar dat
kleinschalige gladiolen- en tulpenteelt heeft
plaatsgemaakt voor grootschalige tulpenteelt,
door schaalvergroting en innovatie. In de jaren
vijftig-zestig waren er 300 bollenbedrijven
op het eiland, nu zijn dat er tien, zegt de
Zuid-Hollander. „Wij vinden hier nog steeds
voldoende hectares bollengrond, door de
nettenteelt zijn er meer gronden beschikbaar.
We telen tulpen op zavel, de grond varieert
van 10 tot 30 procent afslibbaar.”
Dogterom huurt de meeste percelen van
boeren uit de buurt, de tulpenteelt draait vaak
mee in het bouwplan (1 op 6) van collega-

akkerbouwers. „We maken goede afspraken
met de verhuurder; dan weet je allebei waar
je aan toe bent en kun je rekening houden
met rotatie en vruchtwisseling”, vertelt hij. „Er
zijn ook boeren die pertinent geen grond voor
bollen willen verhuren. Die willen met eigen
gewassen rendement behalen.”
Door de mooie vruchtbare grond in combinatie
met zoet water kunnen hoogwaardige land- en
tuinbouwgewassen op Goeree-Overflakkee
worden geteeld. De Deltawerken hebben
hier zoet water gebracht, legt Dogterom
uit. „Dat betekent dat wij onze gewassen
kunnen beregenen, dat is essentieel voor
de plantenteelt. Boeren van SchouwenDuiveland kwamen hier in het voorjaar met
een tankwagen water halen, omdat het zaad
daar droog lag. Dat is een flinke kostenpost.
Op Schouwen betaal je voor vergelijkbare
grond 80.000 euro per hectare. Door de
zoetwatervoorziening is de grond hier 25
procent meer waard.”

Lobbyen voor zoet water
Daarom is het voor de landbouw ontzettend
belangrijk dat het water zoet blijft,
benadrukt de teler. Hij volgt met argusogen
de ontwikkelingen van het Kierbesluit op de
zoetwatervoorziening van het eiland. In 2018
gaan de Haringvlietsluizen op een kier als de
waterstand op het Haringvliet lager is dan
op zee. Door de sluizen gedeeltelijk open te
zetten, kunnen trekvissen de sluizen passeren
richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts
liggen. Het openzetten van de sluizen zorgt
er ook voor dat zout water binnenstroomt,

waardoor het westelijk deel van het Haringvliet
gaat verzilten. Ook voor het VolkerakZoommeer, dat met blauwalg kampt, bestaan
plannen om het brak te maken.
Een sterke lobby vanuit LTO Noord en KAVB is
nodig om het gevaar van verzilting onder de
aandacht te houden, stelt Dogterom. „Zoet
water is een belangrijk item dat elke agrariër
op het eiland bezighoudt.” De Grevelingen ten
oosten van Goeree-Overflakkee is wel zout en
de buitenpolders hebben veel last van zoute
kwel, terwijl ze eigenlijk zoet horen te zijn,
schetst hij het dreigende verziltingsprobleem.
„Eind maart/begin april wordt het hele eiland
doorgespoeld met zoet water. Als we geen
zoet water meer hebben, wordt dit een heel
ander eiland wat betreft de intensivering
van teelten en daaraan gekoppeld het
verdienmodel. Het klimaat wordt grilliger, met
grote tekorten en overschotten. Dat vraagt
om een robuust watersysteem. Door Evides
Waterbedrijf in Ouddorp en het havengebied
in Rotterdam is men ervan doordrongen dat de
zoetwatervoorziening hier van groot belang is.
Anders was de Haringvliet allang prijsgegeven
en tot de Biesbosch aan toe zout geworden.”

Verbrede landbouw
Goeree-Overflakkee is niet alleen het eiland
van grootschalige landbouw, ook verbrede
landbouw is een belangrijk verdienmodel voor
de agrarische sector. Per jaar komen meer dan
een miljoen toeristen naar de kop van Goeree,
waar de meeste verblijfsaccommodaties
zijn gelegen. Meer naar het midden toe,
in Melissant, ligt akkerbouwbedrijf en
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camping Elizabeth Hoeve van René en
Miranda Kardux. Het akkerbouwbedrijf is 80
hectare groot, de camping telt 136 plaatsen.
René Kardux is akkerbouwer in hart en nieren,
de camping wordt gerund door Miranda. „In
de praktijk ben je echter akkerbouwer en
recreatieondernemer tegelijk”, zegt hij. „Je
moet je weleens splitsen. Dat kan soms lastig
zijn.” De belangrijkste tak van het bedrijf
verschilt van jaar tot jaar. „Dat is afhankelijk
van de verdiensten in de akkerbouw”, lacht de
Zuid-Hollander.
Opa Willem Kardux verhuisde in 1970 van een
klein bedrijf in Dirksland naar de locatie in
Melissant. Het bedrijf telde toen 30 hectare,
waarop traditionele akkerbouwgewassen
en witlofpennen werden verbouwd. Vader
Hans Kardux plaatste een paar caravans in de
boomgaard en de camping was geboren. Onder
Hans en zijn vrouw Hester en René en Miranda
groeide het recreatiebedrijf uit tot de huidige
omvang. De campinggasten komen vooral voor
hun rust naar de Elizabeth Hoeve, aldus de
Zuid-Hollander. Hij merkt dat veel mensen ook
geïnteresseerd zijn in het akkerbouwbedrijf.
„Als we aardappelen of uien rooien, is het hier
heel gezellig. Sommige gasten komen dan
helpen, ze staan bijvoorbeeld aan de band om
kluiten te rapen. Veel kampeerders komen uit
de stad, ze kijken ernaar uit als de aardappelen
en uien naar binnen gaan.”
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Goeree-Overflakkee is een
eiland van 42.234 hectare groot,
waarvan 26.100 hectare land
en 16.042 hectare water. Het
landbouwareaal bedraagt ruim
16.000 hectare. Met 48.000
inwoners is Goeree-Overflakkee
het grootste eiland van provincie
Zuid-Holland.
De watersnoodramp in 1953 eiste 492 slachtoffers op GoereeOverflakkee. Sinds de aanleg
van de Deltawerken, vanaf de
jaren zestig, heeft het eiland zich
met de omgeving verbonden en
heeft de eilandelijke economie
zich verder ontwikkeld.
De akkerbouw is met 11.500
hectare de grootste sector op
Goeree-Overflakkee. Daarnaast
is er ook ruimte voor veel andere
sectoren, zoals bloembollenteelt,
veehouderij (melkvee, vleesvee,
geiten, schapen en varkens),
tuinbouw, fruitteelt en paardenhouderij.
Goeree-Overflakkee is sinds 21
november 2012 één gemeente.
De coalitie bestaat uit SGP (negen zetels), PvdA en ChristenUnie (beide vier zetels) en VVD
en CDA (beide drie zetels).

René Kardux
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„We hebben dit seizoen een vroeg, maar droog
voorjaar gehad. Dan heb je zoet water nodig
om te beregenen. In de zomer is het klimaat
hier wat droger, maar het gewas wil altijd wel
groeien. We halen goede opbrengsten van een
hectare, mits we niet met extremen hebben te
maken. Door de natte septembermaand zitten
er op sommige plekken nog aardappelen in de
grond. Dat komt hier normaal gesproken niet
voor.”

Aaltjes groeiend probleem
Kardux teelt tafelaardappelen,
fritesaardappelen, plantuien, suikerbieten,
tarwe en graszaad en verhuurt land voor de
spruitkoolteelt. De witlofpennenteelt en het
trekken van witlofkroppen heeft hij 12 jaar
geleden afgestoten, omdat de verdiensten te
laag werden. De grond varieert van 16 tot 38
procent afslibbaar. Hij heeft op zijn percelen
geen last van verzilting, maar hij vindt net
als Jacob Jan Dogterom dat zoet water zeer
belangrijk is voor de landbouw op het eiland.

Hoewel de kwaliteit van de bodem over het
algemeen goed is, neemt het probleem van
aaltjes toe, besluit Kardux. „We hebben er
zelf weinig last van, slechts op een perceel.”
Dogterom vervolgt: „Chemische ontsmetting
is niet meer toegestaan, we moeten nu
met resistente rassen en groenbemesters
aan de slag. Er zijn hier twee telers die land
onder water hebben gezet. Dat is een nieuw
fenomeen op het eiland, maar de resultaten
lijken goed.” 

Uitgelicht

Goeree-Overflakkee energieneutraal in 2020
Gemeente Goeree-Overflakkee heeft zich als
doel gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn.
Dit doel is verbonden aan de opdracht die de
gemeente van het Rijk en provincie Zuid-Holland
heeft gekregen om 225 megawatt windenergie
op het eiland te realiseren (de windopgave) én
de kansen voor duurzame energie op GoereeOverflakkee.
De windlocaties die worden ontwikkeld, zijn onder
andere windpark Anna Wilhelminapolder, windpark
Haringvliet-Van Pallandt en windpark Battenoert. De
opwekking van grootschalige windenergie zorgt voor
veel discussie op het eiland, vooral vanwege de vrees

voor horizonvervuiling.
Daarnaast worden de komende tijd drie zonneparken
aangelegd, die in totaal 71 hectare omvatten. Het
gaat hierbij om een proef waarbij voormalige akkerbouwers en energiebedrijven zijn betrokken. De zonneparken worden op landbouwgrond gerealiseerd.
De zonneakkers komen te liggen in een buitenpolder
bij natuurgebied Hellegatsplaten bij Ooltgensplaat,
een buitenpolder bij Melissant en de Van Pallandtpolder bij Middelharnis. In Ooltgensplaat gaat het om
een park van ruim 30 hectare, in Melissant wordt op
11 hectare zonnepanelen aangelegd en in Middelharnis komen ook op 30 hectare zonnepanelen te liggen.
René Kardux en Jacob Jan Dogterom hebben geen

problemen met de zonneparken. „Het gaat in de
regel om landbouwgrond met zware klei, die slecht te
bewerken is”, zegt Kardux. De telers wekken zelf ook
zonne-energie op hun bedrijven op. Kardux bouwde in
2015 een nieuwe schuur en legde 216 zonnepanelen
op het dak, die ongeveer 70.000 kWh leveren. Hij is
daarmee bijna energieneutraal op het akkerbouw- en
recreatiebedrijf.
Dogterom heeft ruim 1.200 zonnepanelen op zijn
daken liggen. „Meer dakoppervlak hebben we op de
locatie waar we de meeste energie gebruiken niet”,
zegt hij. De panelen zijn goed voor 310.000 kWh.
Daarmee is het totale bedrijf voor 40 procent zelfvoorzienend.
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