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Zoetwaterpilot speelt in op klimaatverandering
Tekst: Marjolein van Woerkom
Foto’s: Marjolein van Woerkom

De beschikbaarheid van zoet water wordt in de toekomst

tekenen waar overheid, gebruikers en andere betrokkenen

waar dit jaar een driejarig pilotproject wordt afgerond. Ze

door klimaatverandering steeds belangrijker en noodza-

op moeten inspringen.

wil de eindgebruiker, in dit geval de boer, voorbereiden op

kelijker. Verzilting en zoute kwel zijn nu al verontrustende

Provincie Noord-Holland doet dat onder andere al op Texel,

zijn toekomstige taak: zoetwaterbeheer.

Akkerbouwer en bollenteler Hans Smit ziet toegevoegde waarde voor Texelse landbouw

Druppelslang heeft potentie
Het is nog niet het Ei van Columbus. Maar dat de
zoetwaterpilot bij akkerbouwer en bollenteler
Hans Smit op Texel letterlijk zijn vruchten afwerpt,
is na drie jaar bewezen.
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Z

ijn hyacinten zijn in het derde jaar van de proef
een maat meer gegroeid dan de hyacinten op
het vergelijkingsperceel in de Schermer. Wat
deze bolgrootte extra opbrengt weet hij nog niet.
Maar het laat wel zien dat onderwaterdrainage
en gebruik van druppelslangen werken.
Met de onderwaterdrainage kon hij op de streep af
zien welk deel van zijn bieten in het gedraineerde perceel stonden en welke niet. Wat water kreeg bleef mooi

staan. De rest van de planten hangt er slap bij.
Akkerbouwer en bloembollenteler Hans Smit is blij.
‘Dit toont aan dat de gebruikte technieken een toegevoegde waarde hebben. Dat was de eerste twee jaar nog
twijfelachtig door de slechte weersomstandigheden
waar we mee te maken kregen.’
Eigenlijk is het systeem dat ze hier uitproberen
alleen gemaakt voor droog weer, concludeert hij. ‘Als
je droge extremen hebt, zeg vijf weken achter elkaar 25
graden, dan is het interessant om te werken met druppelslangen of onderwaterdrainage. Jouw bollen zijn
dan groen, die van de buurman liggen er flauw bij. Maar
als er genoeg regen valt in het groeiseizoen, dan heeft
de buurman ook bollen én een lagere kostprijs.’
Hoe dan ook is Smit erg te spreken over het systeem.
‘De druppelslangmethode werkt superefficiënt. Met
heel weinig water kun je heel goed de teelt aansturen.
Daarnaast kun je bijvoorbeeld stikstof of andere voedingsstoffen en spoorelementen aan het water meegeven. Je vergroot daarmee de stikstofefficiëntie, en de
uitspoeling wordt minder.’

Het waterbassin van 9.000 kuub was meer dan genoeg om aan de behoefte te voldoen.

Opzet zoetwaterpilot
Hans Smit heeft een akkerbouw- en bloembollenbedrijf van
zo’n 42 hectare. Hij is in 2013 de pilot zoetwateropslag gestart
in samenwerking met provincie Noord-Holland en advies- en
ingenieursbedrijf Antea Group (voorheen Oranjewoud). Zijn
land kent een waterbergingsbassin van 9.000 kuub. Op drainagebuizen onder een 2,5 hectare groot akkerbouwperceel
is een verzameldrain aangesloten die in verbinding staat met
het bassin. Daarnaast is een tiende hectare van zijn bollenteelt
ingericht met het druppelslangsysteem met twee slangen per
roe. In de Schermer is een vergelijkingsperceel ingericht.
Ook de onderwaterdrainage blijkt ‘verbazingwekkend’ goed te werken, stelt hij.
Leerproces
Het zijn vooral de kosten die het systeem tot nu
toe ongeschikt maken voor grootschalige inzet. ‘Zonder subsidie is dit vooralsnog niet te doen’, zegt Smit.
‘We hebben er een hoop werk aan. Het systeem moet je
dagelijks controleren. Het is niet even de kraan openzetten en je bent er.’
Hoe rendabel het systeem is hangt van verschillende zaken (zie interview). Het in 2012 aangelegde proefsysteem zelf is niet rendabel, maar is na het leerproces
van deze proef al een stuk rendabeler te maken. Zo
blijkt dat je voor 2,5 hectare met een veel kleiner bassin
uit kan. En de pompput kan soberder en dus goedkoper
ingericht worden.
Hoewel de rentabiliteit dus nog onder druk staat,
ziet Smit wel kansen in grootschaligheid voor de toekomst. ‘Als we de investeringskosten over meer hectares kunnen verdelen, wordt het goedkoper. Daarnaast
kunnen we door ervaring efficiënter gaan werken.’
Ook de stijgende grondprijzen zorgen ervoor dat de
investering interessanter wordt. ‘Dan zal er een rekensom gemaakt moeten worden. Koop ik duur land of
investeer ik in een systeem waardoor ik meer opbrengst
van een hectare haal?’
Hoewel de provincie eind dit jaar met de proef
stopt, heeft Smit onlangs subsidie gekregen om verder
te gaan met de zoetwaterpilot. Hiermee wil hij het druppelslangsysteem gaan opschalen naar 2 tot 3 hectares.
‘De prijs is nu nog het grootste nadeel, maar ik zie hier
zeker kansen in. Voldoende zoet water wordt een steeds
grotere uitdaging.’

‘Aandacht voor zoet water blijft ook na pilot’
Na drie jaar experimenteren en
gegevens verzamelen stopt provincie Noord-Holland eind dit jaar met
de zoetwaterpilot op Texel. Desalniettemin is de aandacht voor zoet
water daarmee niet afgedaan, stelt
projectleider Rowena Kuijper.

interview
Hoe belangrijk is zoet water voor NoordHolland?
‘Heel belangrijk, landbouw is de
grootste gebruiker in de provincie.
Vooral de bollenteelt speelt een grote
rol. Daarbij telt niet alleen kwantiteit,
maar ook kwaliteit.
‘Zoute kwel en de daarmee gepaard
gaande zoutschade is funest voor de
bollenteelt zoals in de Haarlemmer-

meer, Texel en de Kop van NoordHolland.’
Waarom hebben jullie geïnvesteerd in
deze pilot?
‘Enkele jaren geleden heeft het Deltaprogramma de zoetwaterhuishouding van heel Nederland in kaart
gebracht met daarbij de vraag: wie
kan wat waaraan doen?
‘Logischerwijs ligt er een rol voor de
eindgebruiker, in dit geval de boer.
Maar wij willen die eindgebruiker
voorbereiden op zijn taak. Wat kan
hij wel doen en wat niet?’
Daar is deze pilot een onderdeel van?
‘Ja. Hoewel extreme droogte misschien pas in de toekomst gaat spelen, willen we de gebruiker daar
alvast op voorbereiden. We verwach-

ten dan ook niet dat na deze pilot
elke boer meteen gebruik gaat maken
van een druppelsysteem of onderwaterdrainage. Maar het zorgt wel voor
meer bewustwording.’
Wat is er uit de pilot naar voren gekomen?
‘Het druppelsysteem blijkt heel efficiënt te werken. Met heel weinig

water kun je een groot areaal voorzien en tegelijkertijd kun je ook meststoffen heel gedoseerd toedienen.
Dat kan allemaal via de computer of
smartphone.
‘We maken gebruik van een systeem
uit Israël dat niet eerder in Nederland
is gebruikt. Het is een heel innovatieve manier om zorgvuldig met zoet
water om te gaan.’

We maken gebruik van
een heel innovatief
druppelsysteem uit Israël dat
niet eerder in Nederland is
gebruikt.
Rowena Kuijper, projectleider bij provincie Noord-Holland

Toch lijkt het systeem zonder subsidie
niet rendabel.
‘Het hangt heel erg af van de gewassen die je teelt en op welke ondergrond. We hebben naar aanleiding
van deze proef ook een kosten-batenanalyse gemaakt.
‘Op www.proefzoetwaterberging.nl
is een tool te vinden waarmee elke
akkerbouwer kan uitrekenen wat het
hem kost in zijn eigen situatie.’
De provincie stopt eind 2015 met het
project. Hoe verder?
‘Zoet water blijft onze aandacht houden. Hans Smit heeft uit het subsidiepotje Waterbewust subsidie ontvangen om hiermee verder te gaan. Wij
gaan verder met andere projecten.
Denk aan een pilot als Spaarwater
rondom ondergrondse waterberging.’

