‘Het water is van
ons allemaal’
Het is alweer zo’n tien jaar geleden
dat Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier bedacht dat ‘het anders
moest’ om de doelstellingen op het gebied
van schoon oppervlaktewater te kunnen
behalen. Sindsdien heeft de samenwerking
met agrariërs steeds meer vorm gekregen.
“De bewustwording en het wederzijds
begrip zijn gegroeid.”
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Serie over waterschappen
Waterschappen zijn belangrijk voor agrarische ondernemers.
Andersom zijn agrarische ondernemers ook belangrijk voor de
waterschappen. Wat doen waterschappen zoal, behalve handhaven? Welke thema’s spelen zoal een rol? Om daar meer zicht op te
krijgen, brengen we een serie artikelen over waterschappen. In dit
tweede deel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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“W

ij waren de club met de politiepet
op”, blikt Richard van Diepen van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terug. Als beleidsadviseur
handhaving initieert en coördineert hij zaken voor het team
handhavers dat dagelijks met twee benen in de spreekwoordelijke klei staat. “Onze benadering is de laatste tien jaar
veranderd. We hebben de koers van participatie en afstemming ingezet en zoeken de sector daarvoor actief op. Daarnaast blijft toezicht en handhaving een belangrijke taak die
bij het waterschap hoort. Alleen beginnen we niet direct met
het uitschrijven van een bekeuring, maar gaan we eerst met
de ondernemer in gesprek en adviseren we hoe het anders
en beter kan.”

COMMUNICATIE
De behoefte aan schoon water is groot. “Iedereen is gebaat
bij schoon water en het water is van ons allemaal. Uiteindelijk hebben we ook allemaal hetzelfde doel. Dat geldt
niet alleen voor de bollensector en de vasteplantenteelt,
maar ook voor andere agrarische sectoren, huishoudens,
de industrie en de recreatie.” Communicatie met partijen
speelt daarbij een belangrijke rol. “De waterkwaliteit is erg
verbeterd vergeleken met tien jaar geleden, maar we hebben
nog wel stappen te zetten. Dat moeten we met elkaar doen.”
Van Diepen verwijst hierbij naar het project ‘Schoon erf,
schone sloot’, een gezamenlijk initiatief van het waterschap,
bloembollentelers, gewasbeschermingshandelaren en onderzoeksbureau WUR-PPO. “Met alleen maar sancties opleggen
komen we niet vooruit. Verbetering begint bij bewustwording. Door ‘Schoon erf, schone sloot’ hebben kwekers meer
inzicht gekregen op de invloed van hun bedrijfsprocessen op
het oppervlaktewater. Samen met agrariërs maakten we bovendien een zelfscan voor mest en compostopslag, waarmee
ondernemers hun eigen bedrijf in kaart kunnen brengen.
Dat alles heeft geleid tot meer bewustwording en draagvlak
voor een andere, schonere werkwijze.” Ook in andere branches en sectoren leidt ‘Schoon erf, schone sloot’ tot goede
resultaten. “Dat moedigt ons aan om op de ingeslagen weg
door te gaan.”
Nu de sector wordt geconfronteerd met de aangescherpte
wettelijke eisen op het gebied van driftreductie en drukregistratie, hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dezelfde benadering. “We begrijpen dat ondernemers
niet van het ene op het andere moment aan nieuwe eisen
kunnen voldoen, daarom is er een overgangsjaar ingesteld.
Door middel van brieven, berichtgeving op onze website en
bijeenkomsten over dit onderwerp, informeren en adviseren wij de ondernemers, zodat zij de juiste keuzes kunnen
maken en op tijd aan de eisen kunnen voldoen.” En dat is
belangrijk, want de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)
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Richard van Diepen: “De waterkwaliteit is al erg verbeterd, maar we hebben nog stappen te zetten.”

gloren aan de horizon. “Het is sneller 2027 dan je denkt. En
we weten allemaal: als we dan niet aan de eisen voldoen,
volgt er meer, strengere regelgeving.”

POSITIEF EN ACTIEF
Van Diepen heeft er vertrouwen in dat de beweging vooruit
die in gang is gezet, zal doorgaan. “Wij zien de laatste jaren
steeds meer een positieve en actieve houding bij kwekers,
het gros van de ondernemers is erop uit om minder middelen te gebruiken en duurzamer te telen. Ook het contact
met LTO en KAVB is verbeterd, we zoeken elkaar vaker op en
werken samen aan de bouwstenen voor schoner water. We
gaan steeds meer toe naar een recirculair systeem. Dat moet
wel als we ook in de toekomst over schoon water willen
kunnen beschikken.”
Een ander belangrijk thema is verzilting. Daar weet projectleider watersystemen Wybo Nijdam meer over. Hij is
gespecialiseerd in verzilting en begeleidt gebiedsprocessen
waar verzilting een urgent probleem is. “Dat zijn een paar
plekken in ons werkgebied: rond Den Helder en Anna
Paulowna, de Wieringermeer, Texel en op termijn ook de
droogmakerijen zoals de Schermer en de Beemster, waar tussen nu en 2050 het oude zout naar boven zal komen. Daarna
zal ook het effect van de zeespiegelstijging merkbaar worden
door toename van de zoute kwel.”
Over de oorzaak van verzilting vertelt Nijdam: “Dit is van
oudsher een deltagebied, een zee die is drooggelegd. De invloed van zee is minder geworden, maar nog wel aanwezig.”
Nijdam laat een kaartje zien waarop zichtbaar is dat het gebied in 1930 veel zouter was. “Het zoutgehalte was 1.000 tot
3.000 milligram per liter. Doordat er steeds meer zoet water
vanuit het IJsselmeer en Markermeer is ingelaten, is het water zoeter geworden, tot zo’n 100 tot 1.000 milligram zout
per liter. Op plekken waar de druk vanuit zee hoog is, blijft
het water echter zouter. Dat is het geval op Texel en langs de

Wieringermeerdijk. In die gebieden hebben bollenkwekers
moeite met het zoute water.”
Bloembollen gedijen het beste bij een zoutgehalte tot 600
milligram per liter. “Over het algemeen zijn wij in staat om
een zoutgehalte van tussen de 500 en 1.000 milligram per
liter te hanteren. Het blijft balanceren op een dun koord, zeker als het langere periodes droog is, zoals in 2018. Dan kunnen we minder zoet water inlaten omdat er minder beschikbaar is, en kan de zoute kwel makkelijker omhoog komen.
Gelukkig komt dat maar eens in de 18 tot 21 jaar voor.” Het
zoute water komt ook binnen via de schutsluizen bij Den
Helder en via de vispassage in de marinestad. “Bij droogte
nemen we daar maatregelen, dan worden de sluizen minder
vaak geschut en zetten we de vispassage korter open.” Als de
droogte lang aanhoudt en er 30 procent minder zoet water
beschikbaar is, wordt een beregeningsverbod van kracht.
Het hoogheemraadschap heeft regelmatig contact met kwekers die in de zoutgevoelige gebieden ondernemen. “Wij proberen hen bewust te maken van de risico’s en te adviseren
over mogelijke maatregelen. Zo biedt het Landbouwportaal
Noord-Holland een gratis bedrijfsbezoek van een coach voor
thema’s als Voldoende Zoetwater. Samen met deze coach
kunnen zij bekijken welke maatregelen nodig, mogelijk of
wenselijk zijn om het bedrijf, erf en/of perceel toekomstbestendig te maken.”
Een andere oplossing waaraan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt, is het vasthouden van water
via peilgestuurde drainage. “Het idee is om het regenwater
dat in de winter valt niet af te voeren naar zee, maar naar
de bodem te brengen en daar vast te houden. Dat geeft een
flinke tegendruk tegen het zoute water. Op Texel, waar agrariërs volledig afhankelijk zijn van hemelwater, experimenteren ze hier al volop mee met goede resultaten. Dat biedt
perspectieven voor toepassing elders, dus dat is een positieve
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