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Volhoudbare landbouw 
in de 

Zuidwestelijke Delta 
 

Call to action 
Maak in de Zuidwestelijke Delta een weerbaar landschap, waar verschillende belangen elkaar 

helpen. Elke polder en elk eiland speelt in op de specifieke plaatselijke kansen om de bodem 

beter te maken, zorgvuldig met water om te gaan, de lokale markt gezond te maken en 

unieke bijdragen te leveren aan de wereldmarkt.  

In dat weerbare landschap zorgen het rijk en het waterschap samen voor voldoende zoet 

water voor boer, natuur, polder en eiland. Ondernemingen en kennispartijen in de regio 

bundelen hun unieke kennis over knol- en bolgewassen, plaagbestrijding, meervoudige 

waarden en waterveiligheid.  

Het weerbare landschap maakt onderdeel uit van een zeer innovatieve regio waar overheden, 

ondernemers, kennispartijen en burgers sturen op opbrengsten waar ondernemers en natuur 

beter van worden. Dat is de stip op de horizon. 

 

 

Menko Wiersema 

Cees Anton de Vries  

25 November 2022 
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Management samenvatting 

 
Het IBP Vitaal Platteland-ZWD heeft Origame de vraag gesteld om met partijen in de agrarische- en 

voedselketens in de Zuidwestelijke Delta gesprekken te voeren op zoek naar gedeelde urgenties en 

het verkennen van mogelijke samenwerkingen. Dat betekende tevens de zoektocht naar een gedeeld 

maatschappelijk perspectief ‘volhoudbare landbouw’ en een gedragen routekaart, met aandacht voor 

kansrijke samenwerkingen.  

 

Dit rapport vat de bevindingen samen. Het verwoordt de urgenties die op tafel kwamen; benoemt het 

gedeelde perspectief en elementen van de routekaart. De stip op de horizon bestaat uit twee delen, 

namelijk een weerbaar landschap op polder/eiland niveau en de vorming van de innovatie regio ZWD. 

De conclusies en aanbevelingen beschrijven de logische vervolgstappen. In de drie bijlagen worden 

enkele aspecten nader onderbouwd. 

 

De Zuidwestelijke Delta is een landschap van duinen, eilanden, polders, slikken en wateren. De 

combinatie van een nijvere bevolking, vruchtbare bodem, beschikbaarheid van zoet water en een 

sterke kennisinfrastructuur heeft geleid tot een akkerbouwgebied van wereldklasse. Met name knol- 

en bolgewassen -van pootaardappelen tot uien en bloembollen- vormen een sterke niche op de 

wereldmarkt. Maar kan dat zo blijven? Een breed krachtenveld dat met de tijd krachtiger en 

complexer wordt benadert de regio, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting, 

waterveiligheid, Europese en nationale regelgeving t.a.v. waterkwaliteit en natuurherstel, maar ook 

bijvoorbeeld keuzes van de verwerkende industrie, retailers en consumenten. De vraag ‘hoe ziet 

volhoudbare landbouw eruit in de Zuid Westelijke Delta?’ wordt met de dag relevanter. Is het mogelijk 

een gedeeld beeld, met een stip op de horizon te vinden? In dat geval kunnen publieke en private 

partijen samenwerken, op de juiste plekken renderend investeren en win-win processen maken.  

In opdracht van het Programma IBP Vitaal Platteland zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met 

tientallen betrokkenen. Om de kracht van de analyse te vergroten zijn we niet vooringenomen het 

gebied in gegaan. We hebben open gesprekken gevoerd met vijf lenzen, namelijk: klimaatveran-

dering, technologische ontwikkeling, markt, beleid en bodem. Tientallen wetenschappelijke en 

beleidsdocumenten zijn doorgenomen. In twee workshops zijn denklijnen opgehaald en getest. Max 

van der Sleen heeft eind 2021 bijgedragen met een brede conferentie ‘Groene Groeiers’, met 

tientallen betrokkenen.  

We komen tot de conclusie dat de komende veranderingen zo groot en ingrijpend zijn, dat de 

bekende knelpunten uit de voorbij periode niet meer maatgevend zijn. De verschillende opgaven en 

urgenties zijn vervlochten en dienen samenhangend, toekomstgericht, passend in het gebied en door 

betrokkenen zelf in een weerbaar landschap vormgegeven te worden. Dat vergt een krachtige sturing 

op regio niveau en op eiland/polder niveau.  

Niveau Zuidwestelijke delta  
• Op het niveau van de Delta zien we de potenties van een innovatief agrocomplex dat in 

evenwicht bestaat met het natuurlijk systeem. Samenwerking tussen markt, overheid, kennis 

en overheid kan zorgen voor een helder perspectief naar de toekomst en regisserende rol op 

opgaven en kennis en innovatie.  
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Denk aan een krachtig innovatie ecosysteem waarin kennisinstituten gebundeld focussen op 

de specifieke eigenschappen van het gebied. Praktijkkennis en gebiedskennis worden 

ontsloten voor alle partijen. Duiding van gegevens en normontwikkeling vinden plaats in een 

inclusief en transparant proces. Van de specifieke kennis en ervaring van zeer grote partijen 

en van kleine nichespelers wordt gebruik gemaakt. 

• Ruimtelijk vastleggen toplandbouwgebieden. In de Zuidwestelijke Delta is een groot areaal 

van ongeveer 150.000 hectare zeer vruchtbaar en zeer goede landbouwgrond. Het totale 

agrocomplex is van deze gronden afhankelijk. Voor de toekomst is het van belang deze 

gronden ruimtelijk vast te leggen met een minimale omvang van ca. 140.000 hectare. Langs 

de koppen van de eilanden en in gebieden waar verzilting niet kan worden gekeerd, kunnen 

multifunctionele gebieden worden aangemerkt. 

• Een gegarandeerde watervoorziening voor grote delen van Zeeland is, vanwege te verwachten 

droogte en verdergaande verzilting, essentieel voor de leveringszekerheid en de situering van 

de grote verwerkers. 80.000 hectare is niet aangesloten op de Rijn en de Maas. Een 

gegarandeerde watervoorziening verbetert de toekomstige concurrentiepositie van het totale 

agro-complex van de Zuidwestelijke Delta in vergelijking tot andere gebieden in de wereld en 

is dan ook niet alleen van groot belang voor Zeeland maar ook voor de agrocomplexen van 

Zuid-Holland en West-Brabant. Dat vraagt om onderlinge solidariteit en een flinke investering 

in bijvoorbeeld waterverbindingen vanuit Rijn en Maas naar de Zeeuwse eilanden.  

• Een gegarandeerde aanvoer van voldoende hoogwaardige organische mest voor de 

akkerbouw in de regio. Voor de vruchtbaarheid van de bodem en het in stand houden van de 

akkerbouw in de regio is voldoende hoogwaardige organische mest nodig. Het zekerstellen 

van die meststroom zal als regio moeten worden opgepakt.  

• Natuurlijke Delta biedt een krachtig beeld waarin agro en natuur samenkomen en in 

evenwicht met elkaar bestaan. Dit kan zich vertalen in een krachtige gebieds- en product 

marketing. Denk aan een agrocomplex dat bestaat uit een agrocomplex van nationale parken, 

restaurants, recreatie, extensieve en intensieve landbouw met een breed assortiment van 

lokale en exportproducten.  

Eiland- en polderniveau 
• Op eiland- en polderniveau dient de wederkerigheid van landbouw en natuur concreet 

gemaakt te worden. Dat betekent dat enerzijds de landbouw zich aanpast aan het natuurlijk 

systeem zoals in het Nationaal Programma Landelijk Gebied benoemd wordt en anderzijds de 

natuur zich aanpast aan de landbouw, het natuurlijk systeem ook de condities biedt voor de 

transitie naar een duurzame landbouw. Collectief landschapsbeheer kan meer bijdragen aan 

de ontwikkeling van landschapsdiensten als natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving, 

waterberging en het tegengaan van erosie.  

• Binnen een weerbaar landschap creëren we de condities voor de landbouw om volhoudbaar 

te worden. Denk aan het gezamenlijk werken aan een weerbare bodem, versterken van de 

biodiversiteit (natuurlijke plaagregulatie, bestuiving, bodemleven), vormgeven van collectief 

waterbeheer (zoetwaterbeschikbaarheid) en het sluiten van grondstofkringlopen (lokale 

biomassa als bodemverbeteraar).  

• Een weerbaar landschap dat de agrariër op bedrijfsniveau ondersteunt bij de vele 

beleidsaanscherpingen waaraan moet worden voldaan. Een weerbaar landschap dat ten 

dienste staat aan alle vormen van akkerbouw (grootschalig en kleinschalig).  
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• Gemeenschap, ondernemers en overheden hebben de tools en de verantwoordelijkheid om

een passend stelsel van meervoudige waardecreatie te maken per polder of eiland. Daarbij

hoort ook de specifieke mix van intensievere en extensievere landbouw, in samenhang met

grondprijsvorming, stabiliteit van RO-regelgeving en het verwaarden van lokale kwaliteiten.

Niet de kosten die de agrariër maakt maar de productie van maatschappelijke diensten staan

centraal binnen vergoeding.

Aanbevelingen 
1. Faciliteer de organisatie van samenwerking tussen overheid, markt (keten en

boerencollectieven), kennis en onderwijs op Delta niveau. Met als doel een langdurige

samenwerking op basis van een helder perspectief voor de Delta met daarin een innovatief en

natuur-inclusief agrocomplex in evenwicht met het natuurlijk systeem van de Delta (zie figuur

Yield Gap). Een netwerkorganisatie die zich inzet voor het realiseren van dit perspectief door

in te zetten op:

• Het ruimtelijk vast te stellen van landbouwgebied binnen de gebied specifieke/

natuurinclusieve randvoorwaarden van het natuurlijk systeem;

• Beschikbaarheid van voldoende zoetwater en hoogwaardige mest in de toekomst

• Coördinatie van kennis en innovatie in het gebied en daarmee de ontwikkeling van

een natuurinclusief agrocomplex te versnellen;

• Coördinatie en kennisdeling op de ontwikkeling van een weerbaar landschap op

eilandniveau.

Dit doen we door te starten met (triple helix/groene cirkel) kwartiermaker groep met 

deelnemers uit de keten, boerencollectieven, overheid (IBP), kennis en onderwijs. Zij maken 

een begin/ doen een eerste verkenning (visie, werkplan, doelstellingen) voor een innovatie-

ecosysteem/ natuurlijk agrocomplex van de ZWD, vergelijkbaar met de Brainport regio.  

2. Wij stellen de groene cirkelmethodiek (langdurige samenwerking op basis van een gezamenlijk

beeld) voor als een voorbeeld van samenwerking, al succesvol geïmplementeerd rondom

Cosun, Farm Frites en de groene cirkel bijenlandschap in West-Brabant.  De methodiek helpt

bij de ontwikkeling van een vehikel waar beleid, uitvoeringskracht en expert kennis zich thuis

voelen. De groene cirkels werkwijze doet een beroep op de kwaliteiten, de grenzen en de

dromen van het systeem (het gebied) zelf.

3. Parallel aan het Deltaniveau vraagt het eiland niveau om de start van een prototype

gebiedsvisie rond een weerbaar landschap en weerbare bodem, bestaand uit een droom, een

ontwerp en een uitvoeringsstructuur met samenhangende programmalijnen. Stimuleer

soortgelijke initiatieven in alle andere eilanden/polders.

4. Vanuit het IBP en vervolgens triple helix/groene cirkel Deltanetwerk kan worden meegedacht

op inhoud en proces. Ook kunnen lessen en ervaringen worden meegenomen naar de

ontwikkeling van perspectieven en programma’s op andere eilanden.
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1. Inleiding 

 
In het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta (IBP) zijn we op zoek naar het perspectief, 

misschien wel de droom, van gezonde, volhoudbare landbouw in de zeekleipolders van Zuid West 

Nederland. Daarvoor is gesproken met betrokken boeren, leveranciers, verwerkers, wetenschappers, 

bestuurders, ambtenaren en belangenpartijen. We hoorden dat hier al veel over is nagedacht en 

geschreven, maar het komt nog niet zo bij elkaar. Een gedeeld perspectief helpt ondernemers bij 

investeringsbeslissingen; helpt overheden bij de beleidsvorming en brengt het maatschappelijk debat 

uit de hyper-emotie van het moment.  

Regelmatig dachten we het gedeelde en krachtige perspectief gevonden te hebben, bijvoorbeeld in de 

urgentie van zoetwaterbeschikbaarheid. Maar even later bleken andere partijen daar heel anders 

tegen aan te kijken. Datzelfde gebeurde met ‘schaal’: we zagen redenen dat grote agrarische 

ondernemingen (1000 Ha) beter in staat zouden zijn om te innoveren en buffers aan te leggen. Maar 

ook daar werd door anderen duidelijk anders tegenaan gekeken. Bij thema’s als gewaskeuze, 

bodembehandeling en korte kringlopen bleek ook steeds dat een eerder sterk ijkpunt door andere 

partijen genuanceerd werd.  Misschien is het in deze tijd van transitie ook logisch dat de verschillende 

betrokkenen vanuit hun eigen rol en positie net anders tegen de situatie aan kijken. Wat hier werkt, 

werkt misschien daar niet. Wat voor de ene partij een uitkomst is, creëert misschien voor de ander 

een probleem. Water bijvoorbeeld is een groot thema, maar niet altijd en niet overal. We moeten 

dieper kijken en slimmer nadenken. Op weg naar een gedeeld perspectief, is het nodig om eerst naar 

de problemen te kijken. Een gedeelde noodzaak is een eerste stap naar een gedeelde droom. 

Binnen de zoektocht naar een gezamenlijke droom kwam op 10 juni het NPLG  binnen de discussie. 

Veel agrariërs voelen zich op klem gezet door de beleidsdoelen en randvoorwaarden die vanuit 

duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit op hen afkomen. De reacties vanuit de landbouwsector waren 

redelijk consistent wat betreft de top down presentatie van het Rijk. De inhoudelijke reacties tussen 

biologische, niche landbouw en reguliere landbouw zijn echter verschillend.  
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2. Urgentie

Een groot aantal interviews en gesprekken zijn gehouden. Met de multinationals COSUN Beet 

Company, Farm Frites en Lamb Weston. Agrariërs in de Hoeksche Waard (coöperatieve boeren en 

familiebedrijven), Cornelis Mosselman (biologisch, strokenteelt), Max van der Sleen (namens vijf -

grote- groene groeiers), de Zuid-Hollandse voedselfamilie (korte ketens en pioniers) en met 

provinciale medewerkers, de ZLTO Zeeland, Wageningen Universiteit, BO-Akkerbouw (Andre 

Hoogendijk) en regionale overheden (waterschap Brabantse Delta en gemeente Hoeksche Waard). 

Het besef dat niemand grote maatschappelijke opgaven alleen kan oplossen is essentieel voor de 

motivatie tot samenwerken. Een gemeenschappelijke urgentie ligt aan dit besef ten grondslag. Voor 

een volhoudbare landbouw zijn een aantal sturende factoren van belang:  

• Klimaatverandering en klimaatadaptatie

• Beleid rond stikstof, nitraatrichtlijn, Farm to Fork (reductie chemische middelen en minder

kunstmest), biodiversiteit

• Kritische productiefactoren als arbeid, toegang tot afzetmarkten, water, kapitaal en grond.

• De (on) mogelijkheden van technische ontwikkelingen. Robotisering, verdeling etc.

De gesprekken gingen aan de hand van deze onderscheiden sturende factoren die relevant zijn voor 

toekomstige ontwikkelingen (klimaatverandering, markt, beleid en technologische ontwikkeling). 

Gekeken is welke problemen en kansen optreden (urgentie) en welke toekomstbeelden kunnen 

worden gegeven. Daarnaast zijn eventueel gewenste vormen van samenwerking besproken. 

2.1. Klimaatverandering 
De beelden uit de verschillende gesprekken zijn zeer divers van aard. De verschillen zijn geografisch 

bepaald (wel of geen gegarandeerd zoet water vanuit de grote rivieren) en of het interview is 

gehouden voor of na de uitkomst van twee IPCC-rapportages (februari en april 2022).   

Tot voor kort was de verwachting dat daar waar de zoetwateraanvoer via het hoofdsysteem 

gegarandeerd blijft, water geen probleem is of verschuiving in teelten veroorzaakt. Bij een 

gegarandeerde zoetwatervoorraad in het Krammer Volkerak en Haringvliet zien de agrariërs in de 

Hoeksche Waard, Cosun en Farm Frites kansen:  

• Temperatuur en verhoging van de CO2-concentratie hebben een positief effect op de

gewasproductie. Een langer groeiseizoen, meer zonne-uren en hogere CO2-concentraties

geven een hogere opbrengst in de toekomst. De kansen worden verschillend ingeschat per

gewas en landbouwsysteem.

Daar staan de negatieve effecten tegenover: 

• De kans neemt toe dat onvoldoende zoet water via het hoofdwatersysteem kan worden

aangevoerd naar polders die kwetsbaar zijn voor verzilting.

• Wateroverlast door hevige regens na een periode van langdurige droogte leidt tot erosie en

schade aan de gewassen bij langdurige regen.

• Er dreigt een toename van ziekten en plagen door een verhoogde druk van ongedierte en

ziekten. De temperatuurstijging is hier debet aan.
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Lamb Weston en de ZLTO (Zeeland) geven de beschikbaarheid van zoet water de hoogste prioriteit. In 

een groot deel van Zeeland is geen externe aanvoer vanuit de Rijn en Maas mogelijk. Bij langdurige 

droogte in voorjaar en zomer kunnen de zoetwatervoorraden niet worden aangevuld zoals in het 

Brabantse en Zuid Hollandse deel van de Delta.  

Het gaat om maar liefst 81.000 hectare agrarische 

gebied, 55% van het totale productieve areaal van de 

Zuidwestelijke Delta. Lamb Weston ziet zelfs een risico 

dat de aardappelteelt uit Zeeland verdwijnt en dat zij 

zich gaan oriënteren op andere gebieden!  

Er is in Zeeland dan ook sprake van een gezamenlijke 

urgentie. Een uitdaging waarbij overheden, bedrijven, 

agrariërs, eindgebruikers, inwoners, gebiedsbeheer-

ders, wetenschap en onderwijs een belang hebben. 

Verkenningen, kansen en maatregelen worden op dit 

moment per gebied opgepakt. Een waterbalans staat 

centraal en wateraanvoer wordt collectief geregeld.  

Het geluid vanuit Zeeland wordt versterkt door de 

jongste publicaties van IPCC rond klimaatverandering 

(voorjaar 2022): Het doel van het klimaatakkoord van 

Parijs raakt buiten zicht. De gevolgen in de 

Zuidwestelijke Delta zijn onontkoombaar.  

• Nieuw is de dreiging van een droogte in het voorjaar die doorzet in de zomer, een verdere

stijging van de zeespiegel en problemen met verzilting en extremere zomerbuien en een niet

meer voor 100% gegarandeerde aanvoer van water vanuit de Rijn.

• In de Zuidwestelijke Delta kan in droge jaren een vochttekort van maar liefst 300 mm gaan

optreden waardoor de vraag naar beregening vanuit het grond- en oppervlaktewater zal

toenemen. Ook is er sprake van intensievere zoute kwel, een autonoom proces, waardoor de

dikte van de regenwaterlens afneemt (zoetwateropslag onder de grond).

Meer droogte in voorjaar en hitte in de zomer kan ertoe leiden dat in het grootste deel (55%) van de 

delta de leveringszekerheid van aardappelen in het geding komt en de grote ketenpartijen hun heil 

steeds meer buiten de delta gaan zoeken. Samenwerking en inrichting op gebiedsniveau (polder en 

eilandniveau) en een gewaarborgde aanvoer van extern water vanuit het hoofdwatersysteem (Rijn en 

Maas) en Biesbosch maken de ZW Delta daarentegen weerbaar tegen zoetwatertekorten.  

Waterberging in kreken, ondergrondse opslag van water en het tegengaan van erosie kunnen op 

gebiedsniveau worden geregeld. Vanuit de Hoeksche Waard wordt als antwoord op de dreiging van 

extra plagen en plaaginsecten door temperatuurstijging natuurlijke plaagregulatie genoemd.  

Met als beeld in 2050 een weerbaar landschap met hogere opbrengsten (zie Zeeuws Deltaplan Zoet 

Water) waarbij de aanvoer van extern water vanuit het hoofdwatersysteem en Biesbosch is geborgd 

en extra (water)capaciteit via pijpleidingen gerealiseerd. Dit vraagt vanuit het Rijk wel om grote extra 

Areaal 

Akkerbouw 

en Tuinbouw 

in ha 

Hoeksche Waard 13.856 ha 

Goeree-Overflakkee 12.208 ha 

Voorne Putten 5.067 ha 

Zuid-Holland 31.131 ha 

Schouwen Duivenland 9.610 ha 

Tholen 8.189 ha 

Noord-Beveland 4.819 ha 

Walcheren en Zuid-

Beveland 

25.890 ha 

Zeeuws-Vlaanderen 40.874 ha 

Zeeland 89.382 ha 

Niet verbonden met 

hoofdwatersysteem 

81.193 ha 

West-Brabant 27.979 ha 

Totaal 148.492 ha 

Bron CBS STATLINE 
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investeringen (en solidariteit) in nieuwe pijpleidingen vanuit het hoofdwatersysteem. Spanje wordt als 

voorbeeld gezien. Hier wordt via duizenden kilometers pijpleiding water vanuit het noorden naar het 

droge zuiden gebracht. 

Een gegarandeerde zoetwatertoevoer in 2050 zorgt er daarnaast voor dat de concurrentiepositie van 

de Zuidwestelijke Delta sterk toeneemt in vergelijking met hoger gelegen gebieden in Europa waar de 

zoetwatertoevoer veel moeilijker is te realiseren. 

2.2. Technologische ontwikkeling 
De innovatiekracht en het individueel enthousiasme in de Zuidwestelijke Delta zijn uniek en 

opmerkelijk. Er is de laatste jaren een biotechnologische revolutie binnen de akkerbouw gaande die 

zijn grenzen nog lang niet heeft bereikt. De verwachting is dat Hightech landbouw de productie per 

hectare verder gaat vergroten.  

Opvallend zijn de professionaliteit en passie die we hebben gevonden. Het beeld blijft hangen van zeer 

gemotiveerde en opgeleide ondernemers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het bedrijf 

en de omgeving. Opmerkelijk is het vertrouwen in de wetenschap en hoogwaardige techniek 

(smarttechnieken, precisielandbouw, robotisering, veredeling etc.). Maar we merkten soms ook de 

afhankelijkheid en het isolement waarin veel akkerbouwers zich bevinden. 

Vanuit de boeren wordt aangegeven dat veel innovatie juist bottom up ontstaat. Daar is de vraag naar 

innovatie, in relatie tot regionaal maatwerk, het grootst en de praktische kennis aanwezig. 

Robotisering, precisielandbouw, experimenteren met rijpaden, peil gestuurde drainage, organisch 

stofgehalte, gewasrotatie, strokenteelt, FAB-randen etc. worden genoemd.  

Op bedrijfsniveau zijn veel agrariërs bezig met vernieuwing. Soms individueel, in het kader van POP3 

en in coöperatieve samenwerkingsverbanden als HWODKA en de Groene Groeiers. Soms ook 

regionaal zoals het Foodlab Hoeksche Waard en een aantal Regiodeals (Zuid-Holland Zuid; Zeeland in 

Stroomversnelling). Op een enkele plek bottom-up zelfs internationaal (Soil heroes, Fabulous farmers, 

regeneratieve landbouw). Op het niveau van de Zuidwestelijke delta en het niveau van Nederland ligt 

de hoop vooral bij de ontwikkeling van droogte-, zout- en ziekteresistente rassen.  

Op alle schaalniveaus zijn wetenschap en sector innig verweven maar van een echte samenwerking 

tussen de projecten en programma’s is vaak geen sprake. De inzet van veel individuele onderzoekers 

vanuit een beperkt aantal onderzoeksinstellingen is op zichzelf geen garantie voor samenhang en 

samenwerking. 

De aanwezigheid van kapitaal zorgt voor het ontstaan van veel agroclusters. Rond Cosun en Farm 

Frites de groene cirkels, Food Delta Zeeland, de Green Chemistry Campus, en veel vaak door de 

provincies geïnitieerde andere initiatieven rond de “Biobased Delta”, samenwerkingsverbanden tussen 

grote bedrijven binnen het Holland Innovative Potato (HIP) bij de zoektocht naar klimaat- en 

plaagresistente (Fytoftora) aardappelen, etc.  

Klimaatbestendige-, plaagresistente rassen en rassen die beter bestand zijn tegen zout water worden 

in alle interviews als oplossing genoemd. De inertie bij het ontwikkelen van nieuwe rassen is echter 

groot. Het duurt vaak tientallen jaren voor een nieuw goed functionerend ras in productie kan worden 

gebracht.  
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In alle gesprekken worden urgentie en de noodzaak van samenwerking benoemd.  De BO Akkerbouw 

geeft aan dat de aardappel en in mindere mate de suikerbiet mondiaal gezien relatief “kleine” 

markten zijn (in vergelijking tot rijst, katoen, graan, mais etc.) waarvoor in Europees beleid geen of 

weinig aandacht is. De BO Akkerbouw en verschillende boeren geven als voorbeeld een multinational 

als Bayer die weinig interesse toont in het ontwikkelen van middelen ten behoeve van 

aardappelziektes. Rijst, Katoen en Graan zijn dominant in de wereld. Wat betreft de aardappel is 

Nederland dan ook aan zet. Onderzoek naar resistente rassen en alternatieve vormen van 

plaagbestrijding zijn dan ook afhankelijk van Nederlandse initiatieven. Wageningen Universiteit maar 

ook verschillende grote bedrijven als Meijer Potato in Rilland kunnen worden genoemd. 

Kans: 

• Samenwerking rond kennis, kennisontwikkeling en coördinatie van individuele innovaties op

bedrijfsniveau zoals de stichting “Veldleeuwerik” voor stond, wordt op individueel niveau

node gemist. Het is een wens van veel individuele agrariërs dat overheden en grote

ketenpartijen de stichting in de een of andere vorm nieuw leven in blazen.

• Coördinatie onderzoeksprogramma’s, gezamenlijk programmering en streven naar versnelling

op minimaal de schaal van ZW Delta. Verantwoordelijkheid vanuit de gehele keten.

2.3. Markt 
De zuidwestelijke delta is een mondiaal gezien zeer vruchtbaar en productief akkerbouwgebied waar, 

door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, veel grote ketenpartijen hun hoofdvestiging hebben 

(Lamb Weston Meijer, Farm Frites en Cosun). 

Op gunstig gelegen gronden (qua grondsoort, zoute kwel, weerbaarheid, waterhuishouding en beleid) 

wordt hoofdzakelijk voor de West-Europese en mondiale markt geproduceerd.   Schaalvergroting zet 

door in deze gebieden.  Het zijn de grote bedrijven maar ook coöperatieve vormen die in oppervalk 

toe nemen. 

Leveringszekerheid voor de grote ketenpartijen is van groot belang. Problemen kunnen optreden in 

gebieden die verzilt raken of gebieden waar beregening beperkt mogelijk is. Een verzekerde 

zoetwatervoorziening wordt cruciaal genoemd bij het behoud en de versterking van de positie van de 

Zuidwestelijke Delta als mondiale hotspot voor aardappel en suikerbiet. De concurrentiepositie, ten 

opzichte van hoger gelegen gebieden in Europa zonder gegarandeerd zoet water, neemt dan sterk 

toe.  Dat vraagt wel om grote investeringen in pijpleidingen richting de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-

Vlaanderen.  

De verwachting bestaat dat de landbouw zich per gebied in de delta anders ontwikkelt en dat er 

gebiedsdifferentiatie optreedt afhankelijk van de gevoeligheid van de sector, de aanpassingscapaciteit 

om met de klimaatverandering om te gaan (verzilting), mogelijkheden tot verbreding van de landbouw 

(ligging ten opzichte van steden of toeristische hotspots als de kust) en de ligging ten opzichte van 

kwetsbare Natura 2000 gebieden 

Een knelpunt is het afnemende potentieel aan (seizoen)arbeidskrachten en jongeren die in de 

agrarische sector willen werken. Verdere robotisering en automatisering en schaalvergroting worden 

genoemd naast een beter imago en wervende opleidingen. 
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Grondprijzen zijn in de ZW Delta zeer hoog en liggen rond de 90.000 euro per hectare wat zorgt voor 

hogere kosten, een trend naar meer intensieve teelten om de grondkosten te kunnen dekken en 

negatieve effecten op de bodemkwaliteit (daling organisch stofgehalte en verdichting). De agrarische 

sector vraagt om planologische langdurige zekerheid als instrument om grondspeculatie tegen te 

gaan. Grondspeculatie heeft op sommige plekken al geleid tot prijzen van 140.000 euro per hectare. 

Bij het vergroten van de toegang tot nieuwe afzetmarkten (biobased, aquacultuur) wordt het 

gezamenlijk optrekken bij productontwikkeling en het in de markt zetten genoemd. Integratie in de 

keten en het ontstaan van agrocomplexen zijn essentieel. Een agrocomplex omvat het product 

inclusief het hele scala aan directe en indirecte activiteiten, dat als een samenhangende keten wordt 

beschouwd. 

Kansen: 

• Als belangrijkste marktinterventie wordt de investering in extra zoetwateraanvoer vanuit Rijn

en Maas genoemd. Een gegarandeerde wateraanvoer in droge perioden vergroot de

concurrentiekracht sterk. Het uitblijven van deze investeringen kan het einde van de

aardappelteelt in Zeeland betekenen. Of de ZW Delta als mondiale hotspot voor aardappel en

fritesketen blijft bestaan is dan de vraag.

• Planologische zekerheid voor lange tijd geeft rust en kan de grondspeculatie en hoge

grondprijzen tegengaan. Regionale grondpolitiek en grondbanken.

• Integratie in de keten en het ontstaan van agro-complexen zijn essentieel. Een agrocomplex

omvat het product inclusief het hele scala aan directe en indirecte activiteiten, dat als een

samenhangende keten wordt beschouwd.

2.4. Beleid: vraagt om extra inspanningen op bedrijfsniveau 
In de gesprekken wordt het ontbreken binnen het beleid van een serieus perspectief voor de 

landbouw genoemd. Het beleid richt zich vanuit natuur en milieu op de landbouw in de vorm van een 

pakket beperkende eisen. Door de overheid aangedragen beleidsoplossingen als circulaire economie 

en kringlooplandbouw blijven vooralsnog weinig geoperationaliseerd. 

Beleid is iets waar de keten en individuele agrariër weinig tot geen grip op lijken te hebben. Risico’s en 

onzekerheden zijn in de interviews naar voren gebracht. Risico’s waar de agrariër en keten alleen niet 

goed mee uit de voeten lijken te komen. Genoemd worden het Zevende Actieprogramma 

Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de discussies rond Stikstof, het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid en de van Boer tot Bord strategie van de Europese Unie. Het terugdringen van het 

gebruik van chemische pesticiden met 50% tegen 2030 (Boer tot Bord strategie) wordt door alle 

geïnterviewden als ingrijpend en risicovol beschouwd. Een smaller gewasbeschermingsmiddelen-

pakket maakt een adequate gewasbescherming moeilijker en resistentie ligt op de loer. Fytoftora 

wordt genoemd als een schimmelziekte waar ook na 2030 middelen voor beschikbaar moeten zijn. 

In de interviews is gewezen op inconsequenties van maatregelen en de soms strijdigheid met een 

gewenste toekomst. De verplichting uit het Zevende Actieprogramma Nitraatlijn om op 1 oktober 

vanggewassen in te zaaien zorgt voor een van de boer ongewenste oogstpiek van aardappelen in 

september en beperkt de mogelijke positieve effecten van seizoen verbreding door klimaatveran-

dering. 
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Meer perspectief voor de landbouw binnen de op 10 juni gepresenteerde startnotitie Nationaal 

Programma Landelijk Gebied lijkt voorwaarde voor samenwerking. Nu lijkt een transitie van de 

landbouw vooral nodig geacht ten faveure van Europese internationale verplichtingen op het terrein 

van (1) natuur (met als onderliggend doel de stikstofopgave), (2) waterkwaliteit (Kaderrichtlijn water) 

en (3) klimaat (opgave waar landbouw aan moet voldoen). Voor Zuidwestelijke Delta wordt rondom de 

koppen van de eilanden en de duingebieden extensivering voorgesteld met daarnaast een kilometer 

brede buffer rond de grote wateren van Zuid-Holland met een nog onduidelijke invulling van hoe de 

agrarische sector daar verder gaat.  

Het vertrouwen in de overheid door de agrarische sector staat op een laag pitje. Naast de emoties die 

het nieuwe NPLG hebben losgemaakt blijkt uit de interviews dat het vertrouwen zo laag is gedaald dat 

boeren en boerenorganisaties zelfs bepaalde uitkomsten van monitoringsprogramma’s en onderzoe-

ken soms onder de pet houden omdat ze de overheid niet vertrouwen bij de implementatie van de 

gegevens. Opvallend is dat er minder kritiek is op de beleidsdoelen zelf. Alle partijen vinden het van 

belang dat de balans tussen productie en maatschappij wordt hersteld. Een aantrekkelijker landschap, 

verbetering van de biodiversiteit en een veel lagere milieu-impact worden door alle partijen 

ondersteund! Een aantal geïnterviewden (waaronder de multinationals) vinden het herstellen van 

deze balans zelfs een levensvoorwaarde voor het behoud van de akkerbouw in de Delta. Ook de LTO 

stelt dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen, maar dat door sturing op middelen in plaats van doelen 

en het ontbreken van maatwerk een gezamenlijke aanpak blijft liggen. 

Generieke en sectorale regelgeving stimuleert de partijen echter niet tot de noodzakelijk geachte 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven waar het 

gebied voor staat. Alle partijen staan een sturing op doelen voor, met mogelijkheden tot regionaal 

maatwerk en verbinden. Meer bottom up en werken aan vertrouwen lijken de sleutels voor succes. 

Kans: 

• Er lijkt opvallend een zekere overeenstemming te zijn wat betreft de doelen van het beleid.

Meer ruimte voor maatwerk, sturing op doelen, het geven van perspectief en een veel meer

bottom up aanpak bieden kansen.

o Het geven van perspectief voor de landbouw als uitgangspunt voor samenwerking zal

het vertrouwen kunnen terug laten komen.

• Een weerbaar landschap ten dienste van klimaatadaptatie en de haalbaarheid van

beleidsopgaven op bedrijfsniveau (grootschalig en kleinschalige akkerbouw).

o Wateropvang en waterberging

o Een groenblauwe dooradering van 10% van het agrarisch gebied zoals binnen het

Europees beleid voorgesteld kan ten dienste van de landbouw worden ingezet. Te

denken valt aan bloemrijke bufferstroken die zowel erosie tegengaan als de

natuurlijke plaagregulatie op gang helpt, waterberging in kreken, versterking van de

biodiversiteit etc. Vanuit de agrariërs wordt positief gereageerd als de helft van de

opgave door de overheid op bermen, dijken, langs kreken en recreatiegebieden wordt

gerealiseerd en de aanleg en of het beheer wordt gefinancierd (o.a. binnen het

nieuwe GLB)
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2.5. Bodem 
Een extra thema dat door vooral de agrariërs is aangedragen is de achteruitgang van de kwaliteit van 

de bodem. Het organisch stofgehalte gaat achteruit en de bodem verdicht. Het ophogen van 

organische stof in de bodem wordt genoemd. Duurzaam beheerde bodems dragen daarnaast bij aan 

het behalen van de klimaatopgave door een extra vastlegging van CO2. Lichtere machines, niet-

kerende grondbewerking, lage bandenspanning en brede banden zorgen voor minder verdichting. De 

akkerbouwers zien vraag ontstaan naar ruimere teeltrotatie en meer aanvoer van organische stof dan 

afvoer. Teelt van gewassen blijft de belangrijkste inkomstenbron.  

Aardappels blijven economisch gezien het cruciale gewas in het bouwplan. Om het organisch 

stofgehalte op peil te houden en het bodemleven te herstellen zijn de boeren in de Hoeksche waard al 

overgegaan op een bouwplan (rotatie) van 1 op 4. Vijf grote boeren (groene groeiers) denken dat het 

bouwplan al binnen vijf jaar richting 1:5 zal gaan. Lichter machines en kleinen robots worden 

ontwikkeld. De verwachting van de vijf boeren is dat deze pas over tien tot vijftien jaar algemeen 

zullen worden. 

De relatie akkerbouw/ veeteelt (mest) wordt van belang nu kunstmest met 50% moet worden 

gereduceerd (Farm to Fork). Het is van belang dat er voldoende dierlijke mest van goede kwaliteit 

aanwezig is en meer ruimte voor toepassingen organische met (compost) om de opbrengsten op peil 

te houden. Op dit moment wordt onderzocht of er een relatie kan worden gelegd tussen delen van de 

Zuidwestelijke Delta en het Groene Hart wat betreft het verbouwen van veevoer ten dienste van en 

het gebruiken van mest uit de veeteelt op regionaal niveau. Lange internationale ketens kunnen 

hiermee worden voorkomen. De veeteelt in het Groene Hart en daarmee de beschikbaarheid van 

organische mest voor de akkerbouw, kent binnen het nieuwe NPLG echter een stevige taakstelling 

zowel ten aanzien van extensivering als het gebruik van de mest in eigen gebied.  

Kans:  Binnen het NPLG perspectief en mogelijkheden bieden voor de beschikbaarheid van 

organische mest voor de akkerbouw en de relaties tussen veeteelt en akkerbouw op 

bovenregionaal niveau (operationaliseren circulaire economie). Met de nieuwe regels omtrent 

het gebruik van organische mest dreigt deze kans echter verloren. 
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2.6. Visie grootschalige grondgebonden akkerbouw 
Zowel de grootschalige als de meer kleinschaliger landbouw zijn actief met duurzaamheid aan de slag 

en anticiperen op de toekomst. Opvallend is de stem van de grootschalige intensieve grondgebonden 

landbouw. Zij hebben een duidelijk beeld over het verduurzamen van het gangbare landbouwsysteem 

en hebben een wenkend perspectief waarbinnen een tweedeling in grootschalige landbouw (80% 

areaal voor bulk en internationaal) en nichelandbouw (lokale korte ketens). Zij zien twee paden naar 

systeemverandering: 1. Het verduurzamen van het gangbare landbouwsysteem en 2. De uitbouw van 

de natuurinclusieve – lage/circulaire input – korte keten – landbouw.  

Vijf grote (> 600 ha) toonaangevende bedrijven in de ZW Delta (Groene Groeiers) stellen dat een 

systeemverandering nodig is voor een zo efficiënte mogelijke productie, binnen de ecologische --, 

natuur herstel en klimaat kaders, met een hoogwaardige technologische innovatie en verbreding van 

de inkomsten door vergoedingen voor maatschappelijk afgesproken functies. Op bedrijfsniveau:  

• Aanpassen aan klimaatverandering door goed bodembeheer, gebruik duurzame energie,

investeren in beter watermanagement; en door CO ₂ vastlegging in vezelgewassen op

onze bedrijven

• Zorg voor water, bodem, biodiversiteit, landschap en milieu op en rond het bedrijf o.a.

door

o Aanpassen aan halvering middelen gebruik voor gewasbescherming (SMART +

plantveredeling)

o Verruiming gewasrotatie met meer ruimte voor natuurlijk bodemherstel

o Werken aan toename organische stofgehalte door gewaskeuzes, rotatie, dierlijke

mest en compost)

o Zoveel mogelijk kunstmest vervangen door dierlijke mest (voor OS en P). Een

voorwaarde is dat er voldoende dierlijke mest van goede kwaliteit aanwezig blijft.

• De levering van maatschappelijk belangrijke eco diensten (bv: waterzuivering, CO2

vastlegging, minder ammoniak en methaan uitstoot, natuur en landschapsbeheer) worden

de basis voor nieuwe verdienmodellen naast toerisme gerelateerd ruimte gebruik.

• Continuïteit in beleid wordt belangrijk geacht. Een Landschap Commissaris (analoog aan

water) wordt aangesteld voor het in balans brengen en houden van landbouw, natuur en

andere ruimtelijke functies.

2.7. Zonering agrarisch gebied 
De door de Groene Groeiers benoemde geografische en functionele tweedeling tussen 

grootschalig en nichemarkten sluit aan bij een voorstel van professor Martha Bakker tot 

zonering van de Nederlandse landbouw op basis van geografische informatie over 7 aspecten, 

bodemproductiviteit, veengrond, uitspoeling, natuurherstel, landschapswaardering, droogte 

en drinkwaterbescherming.  

Extensieve grondgebonden landbouw en natuurinclusief gaan samen. De intensieve 

grondgebonden landbouw met een oriëntatie op de wereldmarkt is hoogproductief door 

uitgekiende mest- en watertoediening, hoogtechnologisch, met gebruik van verantwoord 

geteelde genetisch gemodificeerde gewassen.  
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M. Bakker, Een toekomstvisie voor het landelijk gebied, Wageningen Februari 2020

Door het RIVM is voor het NPLG een 

vergelijkbare kaart gemaakt. De zonering van 

Martha Bakker is voor het overgrote deel terug 

te vinden op de kaart van het RIVM (waar geel 

= landbouwgebieden met minder beperkingen 

vanuit water, bodem, natuur en stikstof Op de 

kaart van het RIVM zijn daarnaast verziltings-

gevoelige gebieden aangegeven (groene 

arcering) 
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3. Een roadmap voor volhoudbare landbouw

Uit de interviews en het ophalen van de urgenties, kansen en beelden komt geen eenduidig beeld op 

bedrijfsniveau. De verschillen van aanpak en inzicht zijn groot. De wijze waarop iedere agrariër 

anticipeert op verwachte toekomstige ontwikkelingen verschillend. Wel zijn gezamenlijke beelden op 

het schaalniveau van de Zuidwestelijke Delta en op het niveau van de directe omgeving, de polder, het 

eiland gegeven. 

• Geven van waterzekerheid op het niveau van de Zuidwestelijke delta

De toekomst van de akkerbouw in de zuidwestelijke Delta lijkt verweven met de mate

waarop antwoord kan worden gegeven aan de negatieve effecten van aanhoudende

droogte en verzilting die versneld dreigen te gaan spelen door klimaatverandering.  Het

behoud van een groot deel van het areaal akkerbouw en de aanwezigheid van grote

ketenspelers (het agro-complex) staat op het spel. Opvallend is dat bij een gegarandeerde

zoetwatertoevoer de concurrentiepositie juist sterk verbeterd.

• Realiseren van een weerbaar landschap op polder en eiland niveau

Veel overeenstemming is er op het niveau van de directe omgeving, de polder en het

eiland. Een gezamenlijke visie op de omgeving, het perspectief van een weerbaar

landschap, ondersteunend aan de agrarische sector, lijkt haalbaar.  Ondanks de

controverses die op tafel liggen is er een grote behoefte aan en bereidheid tot

samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar het gebied

waar men woont en werkt. Meer maatwerk en sturen op doelen worden genoemd.

Essentieel is de beleidsruimte die door de overheden wordt geboden. Vertrouwen,

gelijkwaardigheid, maar ook zekerheid en continuïteit zijn sleutelbegrippen.

• Coördineren kennis en innovatie

Het coördineren van kennis op verschillende schaalniveaus lijkt voorwaarde voor

ontwikkeling en transitie. Hier liggen kansen die door steeds meer worden onderkend en

ligt er een grote kans binnen het IBP. Een kans die nog wel moet worden uitgewerkt.

3.1. Geen eenduidig gezamenlijk beeld op bedrijfsniveau 
We hebben gevraagd naar urgenties, wat belangrijk wordt geacht en waarom, en welke kansen en 

beelden als antwoord kunnen worden gegeven. Met als kader klimaat-, beleid-, markt- en technologie 

veranderingen. Uit de gesprekken lijkt er geen grootste gemene deler binnen de akkerbouw te vinden 

op bedrijfsniveau.  

Op een groot aantal manieren wordt de toekomst tegemoet getreden. Als antwoord op 

marktontwikkelingen, klimaatverandering, technologische mogelijkheden en de impact van 

beleidsintensivering op bedrijfsniveau worden veel typen landbouw genoemd. Naast “reguliere” en 

biologische landbouw, pixellandbouw en precisielandbouw, strokenteelt in meerdere vormen, 

regeneratieve landbouw, brede gewasrotatie en zelfs boslandbouw in combinatie met akkerbouw en 

voedselbossen. Transities en daarbij behorende koplopers. Nichemarkten en veel soorten korte 

ketens. Regionale producten die zowel om de hoek, regionaal als mondiaal worden in de markt gezet. 

Ieder is vanuit zijn of haar visie bezig met de toekomst en heeft daar beelden bij.  Het woord transitie 
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wordt in beleidsdocumenten herhaaldelijk genoemd, maar een gezamenlijke transitie wordt door de 

agrarische sector niet herkend. 

3.2. Gebiedsgericht werken. 
We komen tot de conclusie dat er op dit moment maar één opmaat is voor een gedeeld perspectief: 

gebiedsgericht werken op het niveau van de polder, het eiland. Het is op het gebiedsniveau waar de 

partijen elkaar nog kunnen vinden, overheden, waterschap en markt de agrariërs perspectief kunnen 

bieden, een verantwoordelijkheid kunnen nemen en mee investeren in de toekomst.  

In het gebied komen de verschillende aspecten en de verschillende belangen bij elkaar. Daar is de 

uitdaging om samen (in de relaties) optimaal gebruik te maken van de specifieke omstandigheden.  

Het gebied levert de basis voor de grondstoffen en de basis voor de afzet. We hanteren daarbij de 

volgende definitie. 

Gebiedsgericht werken houdt in: Inspanningen verrichten die het gebied aantoonbaar beter maken 

volgens de mensen in het gebied en de instanties buiten het gebied. 

Dit lijkt zo logisch, maar is het niet. De boer is uit de gemeenschap en uit het eigen gebied weg 

bewogen. Wij zien als centrale gedachte voor de volhoudbare landbouw, dat de boer weer een 

centrale plek claimt en gegund wordt in de ontwikkeling van het gebied. Ruimte nemen en ruimte 

krijgen: daar begint het. 

3.3. Groene cirkels-aanpak: De gezamenlijke droom centraal 
In de Delta wordt op een aantal plekken al samengewerkt volgens de groene cirkel methodiek: groene 

cirkels Farm Frites in Zuid-Holland en de groene cirkels Cosun en Bijenlandschap in West-Brabant.  

De opdracht binnen de Broedplaats Volhoudbare landbouw is het samen met een brede 

vertegenwoordiging van de agrarische-/ voedsel- keten, overheid, kennis en onderwijs, ontwikkelen 

van een kenmerkend, lonkend perspectief en een routekaart volhoudbare landbouw in de 

Zuidwestelijke Delta 2040.  De groene cirkel methodiek wordt hierbij genoemd.  

Het werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie/droom, een gezamenlijk ontwerp en een 

ketenaanpak zijn synoniem voor de groene cirkel aanpak. We kunnen het niet meer alleen en we zijn 

onderling afhankelijk als onderdeel van een keten. Onderlinge solidariteit is essentieel voor 

vertrouwen en het succes van een cirkel. Deze samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en 

vertrouwen sluit naadloos aan bij een gebiedsaanpak en een meer Bottom up aanpak ten behoeve van 

een “weerbaar” landschap (als droom) op het niveau van polder/eiland. 

Gezamenlijke droom 
Een concept droom voor de Zuidwestelijke Delta kan vanuit de interviews en de benoemde beelden 

worden gegeven: 
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3.4. Waterzekerheid op het niveau van de Zuidwestelijke Delta 
Meer dan de helft van het akkerbouwareaal in de ZW Delta gaat in de toekomst grote problemen 

krijgen met toenemende droogte in voorjaar en zomer. Deze 81.000 ha heeft geen directe aanvoer 

van zoet water vanuit de Rijn en Maas in droge periodes. De Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant 

hebben of toegang tot Rijn en of Maaswater. In Zeeland kennen alleen Tholen, St Phillips land en de 

Reigebergsepolder externe aanvoer van zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer. Zeeuws-

Vlaanderen, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland niet. 

In een studie van Witteveen en Bos (juni 2021: Externe aanvoer zoetwater Zeeland) zijn verschillende 

varianten voor de aanvoer van extra extern zoetwater verkend. De studie beperkt zich tot Walcheren 

en Noord-Beveland. Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland zijn (nog) niet meengenomen omdat grote 

delen relatief hoog zijn gelegen en daardoor van nature zoetwaterbellen hebben in het ondiepe 

grondwater, die worden gevoed door het jaarlijkse neerslagoverschot. Op Zuid-Beveland is bestaande 

landbouwwaterleiding voor de Fruitteelt die water vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch aanvoert. 

Daar kan in de winter beperkt gebruik van worden gemaakt om de zoetwaterbellen te vullen. In 

Zeeuws-Vlaanderen zijn mogelijkheden voor ondergrondse of bovengrondse berging van water uit de 

beken uit Vlaanderen (in de winter). De (verwachte) hoge kosten van externe wateraanvoer via 

In 2050 zijn de eilanden en polders in de Zuidwestelijke Delta getransformeerd tot aantrekkelijke en duurzame 
akkerbouwgebieden, weerbaar tegen klimaatverandering en tegen zoetwatertekorten, met een hoge 
biodiversiteit voor zowel de natuur als de landbouw. 
De toplandbouwgebieden zijn ruimtelijk veiliggesteld en de concurrentiepositie van het totale agro-complex is 
sterk verbeterd door:  

• Het garanderen van de aanvoer van en/of het vasthouden van zoet water in perioden met droogte. De 
aanvoer van extern water vanuit het hoofdwatersysteem en

Biesbosch is geborgd en extra 
capaciteit gerealiseerd.

• het bieden van weerstand aan verzilting (scheiden zoet/zout, 
zonering en bestrijden zoute kwel) en 

• voldoende hoogwaardige organische mest voor de akkerbouw 
(Groene Hart) 

Een weerbaar landschap met een robuuste groenblauwe dooradering van kreken, dijken en natuurgebieden en 
een fijnmazige invulling door bloemrijke bermen, erven en akkerranden, is de ruggengraat (basiskwaliteit) van 
een duurzame en volhoudbare landbouw voor zowel hoogwaardige of grootschalige teelten als meer 
kleinschalige teelten en biologische landbouw. 
Bloemrijke akkers, bermen van wegen en dijken fleuren het landschap op en zorgen voor bestuiving en een 
natuurlijke plaagregulatie waardoor het gebruik van chemische middelen is geminimaliseerd. In de 
natuurvriendelijke oevers van de kreken wordt water opgevangen en vastgehouden. Bloemrijke akkerranden 
langs watervoerende sloten vormen zowel een natuurlijke buffer tussen akker en sloot, als een bescherming 
tegen erosie door de hevige stortbuien die vaak optreden na periodes van lange droogte. De waterkwaliteit is 
sterk verbeterd (chemisch en biologisch) en voldoet aan de Kaderrichtlijn water.
Regionaal maatwerk en een bottom up benadering hebben geleid tot het benodigde vertrouwen en de 
onderlinge solidariteit die nodig zijn voor gezamenlijk beheer van de groenblauwe dooradering, de nieuwe 
ruimtelijke inrichting en een gezamenlijke waterbalans.

susanq
Rectangle
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nieuwe leidingen naar Zeeuws-Vlaanderen en een (dure) boring onder de Westerschelde staan een 

verder onderzoek in de weg. 

De investeringskosten van de varianten variëren en lopen op naar minimaal honderd miljoen euro, 

met jaarlijkse extra kosten in een droog jaar tot vier miljoen euro per jaar. De extra kosten voor 

waterzekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland zijn niet in beeld. De kosten voor extra 

pijpleidingen zullen vermoedelijk oplopen naar een veelvoud van de 100 miljoen voor Walcheren en 

Noord-Beveland. 

Vanuit de ZLTO en de agrariërs is een extra pijpleiding naar Walcheren en Noord-Beveland zeer 

gewest. Lamb Weston verwacht dat op termijn de aardappelteelt uit Zeeland geheel verdwijnt als 

geen directe aanvoer wordt geregeld vanuit het hoofdwatersysteem.  

 

3.5. Kosten en baten 
Binnen de groene cirkel methodiek worden investeringen (kosten en baten van de droom) in beeld 

gebracht binnen een zogeheten Yield Gap. Een globale Yield Gap voor volhoudbare landbouw in de 

Zuidwestelijke delta kan er als volgt uit zien: 

                  

De enorme kosten van waterzekerheid in de vorm van investeringen in pijpleidingen en jaarlijkse 

beheerkosten kunnen oplopen tot meer dan een half miljard euro ten faveure van geheel Zeeland. 

Deze enorme investeringen kunnen in de tijd worden terugverdiend in de vorm van het beheersen van 

de schade in zeer droge jaren en vooral de leveringszekerheid voor het agrocomplex. Deze schade kan 

in 80.000 hectare oplopen naar meer dan € 100 miljoen per jaar.  

In Spanje is er een vorm van solidariteit tussen het noorden en het zuiden. Vele tientallen grote 

waterbassins in het noorden van Spanje staan met vele duizenden kilometers aan pijpleiding in 

verbinding met de akkerbouwgebieden in het zuiden. Wij denken dat deze vorm van solidariteit ook in 

de Delta een rol moet gaan spelen als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling. Ook denken we dat 

indien gekozen wordt een gebiedsaanpak op eiland/polder niveau er vanuit het IBP een lichte vorm 

van coördinatie rond de methodiek moet worden gestart. 
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4. Een weerbaar landschap op polder en eiland niveau

Wij denken dat een weerbaar landschap ten dienste kan staan aan alle vormen van 

akkerbouw (grootschalig en kleinschalig). Een weerbaar landschap helpt de agrariër op 

bedrijfsniveau. Zowel tegen de negatieve effecten van de klimaatverandering (watertekorten, 

wateroverlast, tegengaan erosie) als de benodigde inzet om te voldoen aan de aangescherpte 

milieueisen (50% minder chemische middelen, kaderrichtlijn water etc.). 

4.1. Kansen in de Zuidwestelijke Delta 
In de ZW Delta is er een relatief beperkte stikstofopdracht en een aantal flinke opgaven rond de 

Kaderrichtlijn Water, Nitraatrichtlijn, Farm to Fork (reduceren gewasbeschermingsmiddelen en 

kustmest) en biodiversiteit. Ondergesneeuwd door de stikstofdiscussie is binnen de startnotitie 

Nationaal Programma Landelijk Gebied (10 juni 2022) een ambitie opgenomen van 10 % groenblauwe 

dooradering per 2050 in het landelijk gebied. De ambitie richt zich in het NPLG op specifieke 

natuurdoelen en anticipeert op Europees beleid. De voorgenomen ambitie 10 % groenblauwe 

dooradering per 2050 in het landelijk gebied is opgenomen in het Aanvalsplan Landschapselementen 

De gezamenlijke ontwikkeling van een groenblauwe dooradering is een grote kans om op 

gebiedsniveau een aantal complexe opgaven bij elkaar te brengen en kan een belangrijke rol spelen bij 

het bereiken van beleidsdoelen (waterkwaliteit oppervlaktewater; terugdringen van 

gewasbeschermingsmiddelen) als het weerbaar maken van het landschap tegen klimaatverandering 

(erosie, buffering, opvang).  

• Groenblauwe dooradering (GBDA) heeft een grote toegevoegde waarde voor de

landbouw door natuurlijke plaagregulatie, bestuiving, waterberging en buffering ten

dienste van de waterkwaliteit en het tegengaan van erosie (akkerranden langs

watervoerende sloten).  Erosie door hevige regenval na langdurige droogte neemt toe.  De

aanleg van bloemrijke bufferstroken (GBDA) langs watervoerende sloten voorkomt

kostbare herstelwerkzaamheden en meer baggeren. De bufferstroken blijken en positieve

invloed te hebben in de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit van de

sloten (aantal watermeiten)

• Natuurlijke plaagregulatie en het versterken van de biodiversiteit gaan samen. In de

Hoeksche Waard hebben drie boeren, in overleg met EIS Kenniscentrum Insecten, een

zaadmengsel (Rode Klaver) samengesteld, dat vooral voor de zeldzame Zandhommel

aantrekkelijk is. Tot ongeveer 1980 kwamen zandhommels nog algemeen voor in

Nederland. Nu nog maar op enkele plekken rondom het Haringvliet, in het bijzonder in het

zuidwesten van de Hoeksche Waard. De resultaten zijn meer dan veelbelovend. Overal is

de Zandhommel terug tezamen met een ander soort, de Mos hommel, een soort die ook

op de Rode Lijst staat.

• Regionaal maatwerk en een gezamenlijk beheer (en verbinden!) van bermen, dijken,

landschapselementen, natuurgebieden (publiek) en akkerranden en erfbeplanting

(privaat) is voorwaarde. GBDA werkt alleen als het beheer van alle onderdelen op elkaar is

afgestemd. GBDA is pas te realiseren als duidelijk is welk doel ermee gediend wordt. De

doelen dienen te worden afgestemd op het draagvlak in de streek.
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• Binnen de Hoeksche waard is uitgebreid geëxperimenteerd met het ontwerpen en

aanleggen van een GBDA. Agrariërs, landschapsbeschermers, wetenschappers en

waterbeheerders hebben samen een groenblauw netwerk ontworpen dat kan voorzien in

plaagonderdrukking, waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit

(Landschapsplan Hoeksche Waard 2012). Een robuust netwerk van publiek beheerde

dijken, recreatiegebieden, kreken en bermen langs wegen gekoppeld aan privaat

begeerde bloemrijke bufferstroken en zogeheten keverbanken door het agrarische

gebied. Een aantal groot opgezette pilots (FAB 1 en 2) laat zien dat de taakstelling van

10 % areaal agrarisch gebied evenredig kan worden verdeeld onder agrariërs en

overheden (5 % agrarisch, 5 % privaat).

• Naast de realisatie van een GBDA kunnen wateropvang, berging en de verdeling van

schaarste alleen in gezamenlijkheid op het niveau van de polder of het eiland worden

geregeld. Het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en het verminderen van de

behoefte aan zoet water vragen om een lokaal toegespitst waterbeheer, solidariteit en de

verdeling van pijn. Discussies over het verdelen van zoet water op gebiedsniveau spelen

vooral bij het terugdringen van verzilting, waar doorspoelen met zoet water vaak de enige

oplossing is. Het waterschap speelt hierbij een prominente rol, maar kan het niet alleen.

Beheer op polderniveau wordt op dit moment uitgewerkt in Zeeland. Het waterhouderij-

concept op Walcheren en de pilot Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland

zijn voorbeelden van een Bottom up aanpak op polderniveau.

• Om grondspeculatie en een verdere stijging van grondprijzen tegen te gaan is een

krachtige en langdurige verankering van landbouwgrond binnen de omgevingswet een

eerste voorwaarde. Een tweedeling van gebieden met een intensieve, grondgebonden

landbouw en extensieve grondgebonden landbouw waar verbreding is toegestaan zoals in

het NPLG voorgesteld en vooral de aanleg van de GBDA (ten dienste van veel functies)

biedt ruimte voor nieuwe verdienmodellen en meervoudige business cases.
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4.2. Kosten en baten 
Een kosten-batenanalyse liet zien dat investeren in zo’n netwerk ook economisch profijtelijk is, maar 

dat kosten en baten niet gelijk verdeeld zijn over de actoren (Ecorys 2007: Kosten-baten analyse 

groenblauwe dooradering Hoeksche Waard). Alleen door te investeren in alle elementen van het 

netwerk, met medewerking van alle actoren, levert voor iedere partij het gewenste resultaat op. 

Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn sleutelfactoren. 

In het landschapsplan voor de Hoeksche waard (2012) is uitgegaan van de aanleg van bloemrijke 

akkerranden, in aansluiting op de bestaande structuur van dijken, kreken en bermen, met een 

oppervlak van 5% van het akkerbouwareaal en een breedte van de bloemrijke rand van 3.5 meter.  

Het streefbeeld komt daarbij uit op 2000 kilometer. In de volgende tabel is deze berekening gedaan 

voor de gehele ZW Delta. 

Areaal 
Akkerbouw en 
Tuinbouw in ha 

5% van 
het 
areaal 

4% van 
het 
areaal 

KM 
akkerrand 
Bij 5% GBDA 

KM 
akkerrand 
bij 4% GBDA 

Hoeksche Waard 13.856 ha 693ha 554ha 1.979 km 1.584 km 

Goeree-Overflakkee 12.208 ha 610ha 488ha 1.744 km 1.396 km 

Voorne Putten 5.067 ha 253ha 203ha 724 km 579 km 

Zuid-Holland 31.131 ha 1.557ha 1.245ha 4.447 km 3.558 km 

Schouwen Duivenland 9.610 ha 481ha 384ha 1.373 km 1.098 kam 

Tholen 8.189 ha 409ha 328ha 1.170 km 936 km 

Noord-Beveland 4.819 ha 241ha 193ha 688 km 551 km 

Walcheren en Zuid-Beveland 25.890 ha 1.295ha 1.036ha 3.699 km 2.959 km 

Zeeuws-Vlaanderen 40.874 ha 2.044ha 1.635ha 5.839 km 4.671 km 

Zeeland 89.382 ha 4.469ha 3.575ha 12.769 km 10.215 km 

Niet verbonden met 
hoofdwatersysteem 

81.193 ha 

West-Brabant 27.979 ha 1.399ha 1.119ha 3.997 km 3.198 km 

Totaal 148.492 ha 7.425ha 5.940ha 21.213 km 16.970 km 

Bron CBS STATLINE 

Afhankelijk van de aanwezigheid van een robuuste structuur is een extra fijnmazig netwerk van 1500 – 

2000 kilometer in de Hoeksche Waard nodig. Voor de gehele ZW Delta zal dit liggen tussen 17.000 en 

22.000 kilometer. 

4.3. Verdienmodellen 
Groenblauwe dooradering (GBDA) levert meer landschapsdiensten (Steingrover en Opdam; 2012: 

Ondernemen met Landschapsdiensten). Denken vanuit landschapsdiensten zet natuur neer als een 

gemeenschappelijk belang in plaats van als een sectoraal belang, als productiesysteem waar veel 

partijen economisch, sociaal of ecologisch baat bij hebben. De term landschapsdienst benadrukt de 

nutsfunctie van de natuur. Het vasthouden van water, het tegengaan van erosie, bestuiving en het 
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in stand houden van roofvijanden die schadeveroorzakende insecten in gewassen eronder houden, 

zijn landschapsdiensten die relevant zijn voor een “weerbaar landschap” 

Naast de inrichting van de groenblauwe dooradering ten faveure volhoudbare landbouw, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit en het gezonder maken van het hele ecologische systeem (stikstof, 

nitraat, waterkwaliteit) kan de GBDA ook ingezet worden voor:  

• Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het landelijk gebied

• Het groene en natuurlijke karakter van het landelijk gebied

• Identiteit en verscheidenheid, streekeigenheid, akkerlandschappen

• Beschermen van cultuurhistorische elementen

• Dierenwelzijn

• Hittestress

Het secundair meenemen van deze diensten verhoogd de financiële haalbaarheid van de groenblauwe 

dooradering als het draagvlak binnen en gebied. Landschapsdiensten bieden mensen voordelen die 

zijn uit te drukken in termen van (financiële) waarde en kunnen een onderdeel zijn van nieuwe 

verdienmodellen. Juist in landbouwgebieden waar vanwege beleid (stikstof) of klimaat (verzilting) 

extensiveren wordt voorgesteld, kunnen deze verdienmodellen worden ingezet (extensivering 

landbouw combineren met intensivering ruimtelijke functies).    

Iemand die een stuk landschap bezit, kan er landschapsdiensten mee produceren. Voor een dergelijke 

ondernemer is het natuurlijke systeem zijn productiemiddel. De ondernemer levert de diensten, het 

ecosysteem produceert. Landschapsdiensten kunnen zo een basis zijn voor nieuwe verdienmodellen. 

Ook kan er gedacht worden aan Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) op landschapsniveau naast de 

KPI’s die nu voor de akkerbouw op bedrijfsniveau worden opgesteld.  
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5. Coördinatie van kennis en innovatie

5.1. Samenwerken binnen een regionaal innovatie ecosysteem 
Naast de garantie van voldoende zoet water in droge perioden zijn innovatie en gezamenlijke 

kennisontwikkeling andere belangrijke randvoorwaarden voor volhoudbare landbouw. Weerbare 

planten en teeltsystemen tegen droogte, verzilting en natuurlijke plagen zijn als antwoord op de 

problemen van de toekomst benoemd. Genetische ontwikkeling heeft een grote invloed gehad op de 

productiestijging sinds de tweede wereldoorlog maar het is de vraag of veredeling de problemen met 

droogte, verzilting en extra plaagdruk in combinatie tot de beschikbaarheid van chemische middelen 

gaat oplossen.  

De ZW Delta is mondiaal gezien het belangrijkste aardappelgebied ter wereld, met een aantal grote 

internationale spelers en een voorloperrol rond veredeling en onderzoek naar weerbaarheid en 

diversiteit. De aardappel is mondiaal gezien echter een relatief kleine markt waar internationaal 

onvoldoende belangstelling voor is. Internationaal onderzoek (ook vanuit gewasbescherming) richt 

zich op de grote teelten als rijst, graan en katoen. Het is aan Nederland om het mondiale onderzoek 

en de benodigde kennisontwikkeling en de efficiency van ketens in beeld te brengen. 

Vanuit de agrariërs is het belang van kennisdelen en bottom up innovatie en financiering benoemd. 

Tot voor kort was de stichting Veldleeuwerik de plek waar het grote bedrijfsleven en de agrariërs 

elkaar troffen en waar kennisdelen binnen regionale veldleeuwerikgroepen plaats vond. Helaas is de 

stichting Veldleeuwerik gestopt. Het opbouwen van een regionaal innovatie ecosysteem kan de 

verbinding herstellen. De BO Akkerbouw kan hier een rol spelen. 

Op alle niveaus wordt in de keten gewerkt aan vernieuwing. Individueel, in het kader van POP3 en in 

coöperatieve samenwerkingsverbanden als HWODKA en de Groene Groeiers. Regionaal binnen 

Regiodeals en ook internationaal binnen Europese programma’s. Ook hebben de grote bedrijven 

elkaar in onderzoeksprogramma’s gevonden rond het ontwikkelen van resistente en weerbare rassen. 

Vaak is Wageningen Universiteit een onderdeel van de projectorganisatie rond vernieuwing. Maar 

vaak is ervan samenhang weinig sprake en blijft veel kennis verborgen voor anderen.  

Een nieuwe vorm van een samenwerkingsverband op regionaal niveau rond kennis en 

kennisontwikkeling is het regionale innovatie ecosysteem. Een prominent element voor innovatie-

ecosystemen is het ontbreken van optimale coördinatie van actoren en resources, waardoor 

economische en maatschappelijke doelen suboptimaal gerealiseerd worden. De toegevoegde waarde 

van samenwerking en coördinatie lijkt evident. 

In de Groeibrief van december 2019 (Kamerbrief, 13-12-2019, Groeistrategie voor Nederland op de 

lange termijn, Kamerstuk 29 696) wordt het begrip regionaal innovatie ecosysteem voor het eerst 

gebruikt. Voorgesteld is om innovatie ecosystemen te onderscheiden, te versterken en nieuwe 

toonaangevende clusters op veelbelovende technologieën tot stand te brengen. Het begrip 

Onderzoek &Innovatie -ecosystemen bevat bekende elementen uit verschillende, maar op elkaar 

voortbouwende onderzoekstradities die zich bezighouden met dynamiek van onderzoek, innovatie en 

ondernemerschap in relatie tot economische ontwikkeling met een meer of minder sterkere 

ruimtelijke component en ruimer (en recenter) het adresseren van maatschappelijke uitdagingen of 

transformaties. 
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“Een ecosysteem voor onderzoek en innovatie omvat een dynamische set van samenhangende 

actoren, activiteiten, faciliteiten en regels die van belang zijn voor het onderzoeks- en innovatiever-

mogen van individuele actoren en groepen van actoren en, hierdoor, voor het creëren van waarde.” 

Wij denken dat het samenbrengen, coördineren, faciliteren en enthousiasmeren van kennis en 

innovatie op Zuidwestelijke Delta niveau veel kansen biedt. De referentie is Brainport. Voorbeeld: 

ASML is niet een groot bedrijf. Het is een levend ecosysteem van meer dan 200 bedrijven. Iedere 

speler in dit systeem levert een eigen component, maar is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van het systeem als geheel. 

De ZW Delta voldoet aan de criteria voor zo’n regionaal innovatie systeem. Er is een urgentie en lange 

termijn blik, innovatiekracht op alle schaalniveaus, meer dan voldoende grote spelers en kapitaal, een 

volledige keten en een aanwezigheid van wetenschap. Naast het thema volhoudbare landbouw 

kunnen circulaire economie, biobased en eiwittransitie worden genoemd die in het regionaal 

innovatie ecosysteem een plek krijgen. 

Het opbouwen van een regionaal innovatie ecosysteem betekent een impuls rond coördinatie en 

samenwerking van alle ketenpartners. Een keten die juist in de ZWDelta aanwezig is en in de haven 

van Rotterdam de poort tot de wereld kent.  

Een regionaal innovatie systeem rond de agro-clusters van de ZW Delta sluit goed aan bij de ambitie 

van de gebiedsorganisatie ZWD:  

“De Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang 

gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Een veilige 

en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het 

hoofddoel.” 

In dat licht organiseerde de ZWD op 12 juli jl. de Platformbijeenkomst Innovatie. De ZWD stimuleert 

de ontmoeting en de matches van innovatievragers en -aanbieders met het oog op het veranderende 

klimaat. Innovaties spelen een belangrijke rol hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering 

en hoe deze af te remmen. Goede en snelle koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dat 

lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Complexiteit van de vraag, cultuur, bestuur, 

maatschappij, wet- en regelgeving en een gebrek aan gevoel van urgentie zijn hiervan belangrijke 

oorzaken. Programmamanager ZWD Paul de Beer: “Als ZWD hebben we een rol te spelen die andere 

partijen (nog) niet kunnen invullen. We versnellen door de innovatiekracht van ondernemers te 

verbinden met de beleidsmakers en de grote uitvoeringsorganisaties”. 
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6. Conclusies en aanbevelingen

Verschillende onderscheidende niveaus zijn aan te wijzen waarop we naar een volhoudbare 

landbouw in een vitaal landschap kunnen werken.  

6.1. Bedrijfsniveau 
De interviews en het ophalen van de urgenties, kansen en beelden leveren geen eenduidig 

toekomstbeeld op bedrijfsniveau. De verschillen van aanpak en inzicht zijn te groot.  Op bedrijfsniveau 

anticipeert de akkerbouw zeer verschillend op klimaatverandering, marktontwikkelingen en de soms 

ingrijpende aanscherpingen van beleid (Nationaalplan Landelijk Gebied, stikstof, Kaderrichtlijn water 

en Farm to Fork).  

Globaal kan worden gesproken van een tweedeling in grootschalige landbouw (80% areaal voor bulk 

en internationaal) en een meer natuur inclusieve – lage/circulaire input- korte keten- landbouw. 

Binnen deze tweedeling zijn vele vormen van landbouw te onderscheiden en is er ook sprake van 

menging. Grootschalige landbouw vindt plaats in een kleinschalig landschap (Hoeksche Waard).  Korte 

keten producten worden zowel verkocht in de Regio als op grote afstand (paarse spruitjes in New 

York). Grootschalige landbouwbedrijven zetten aardappelen voor frites af bij de grote multinationals, 

maar ook als regionaal kwaliteitsproduct in Rotterdam. 

Veel agrariërs zijn bezig met vernieuwing. Soms individueel, in het kader van POP3 en in coöperatieve 

samenwerkingsverbanden. Veel innovatie ontstaat Bottom up. Daar is de noodzaak voor en vraag naar 

innovatie, in relatie tot regionaal maatwerk, het grootst en de praktische kennis aanwezig. Het beeld 

blijft hangen van zeer gemotiveerde en opgeleide ondernemers met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel voor het bedrijf en de omgeving.  

• Samenwerking rond kennis, kennisontwikkeling en coördinatie van individuele innovaties op

bedrijfsniveau waarvoor de stichting “Veldleeuwerik” voor stond, wordt gemist. Het opnieuw

opstarten van “Veldleeuwerikgroepen” is een relatief goedkope manier om innovaties verder te

brengen en te verbinden, verdere innovatie te stimuleren en tot samenwerking te komen. Bij het

realiseren van regionale kringlopen, gezamenlijk bodembeleid en plaatselijke gezamenlijke

investeringen in de waterhuishouding zijn deze groepen boeren onmisbaar. Het is aan de overheid, de

BO Akkerbouw en aan grote ketenpartijen een taak om de stichting in de een of andere vorm nieuw

leven in te blazen.

• Individuele boeren anticiperen met veel kennis en creativiteit op de complexe uitdagingen van

klimaat en beleid. Veel individuele investeringen in innovatie en kennisontwikkeling (met een

eventueel later collectief nut) worden door de boer gemaakt zonder dat daar een goede beloning

tegen over staat. Maatwerk binnen subsidieregelingen en minder bureaucratie kunnen helpen.
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6.2. Werken aan een weerbaar landschap op polder en eiland niveau 
Er lijkt op dit moment maar één opmaat voor een gedeeld perspectief: gebiedsgericht werken op het 

niveau van de polder, het eiland. Het is op dit gebiedsniveau waar de partijen elkaar kunnen vinden, 

overheden, waterschap en markt de agrariërs perspectief kunnen bieden, een verantwoordelijkheid 

kunnen nemen en mee investeren in de toekomst. Daarbij biedt de sociaaleconomische realiteit van 

een eiland/ polder een waardevol niveau voor de ontwikkeling van perspectief op een weerbaar 

landschap. 

Op landschapsniveau kunnen zowel de negatieve effecten van klimaatverandering (watertekorten, 

wateroverlast, erosie) als de benodigde inzet om te voldoen aan de aangescherpte milieueisen (50% 

minder chemische middelen, kaderrichtlijn water etc.) worden aangepakt. Binnen een weerbaar 

landschap creëren we de condities voor de landbouw om vol houdbaar te worden. Denk aan het 

versterken van de biodiversiteit (natuurlijke plaagregulatie), vormgeven van collectief waterbeheer 

(zoetwaterbeschikbaarheid) en het sluiten van grondstofkringlopen (lokale biomassa als 

bodemverbeteraar). Een weerbaar landschap dat de agrariër op bedrijfsniveau ondersteunt bij de vele 

beleidsaanscherpingen waaraan moet worden voldaan. Een weerbaar landschap dat ten dienste staat 

aan alle vormen van akkerbouw (grootschalig en kleinschalig). 

• In de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (10 juni 2022) is de ambitie

opgenomen van 10% groenblauwe dooradering per 2050 in het landelijk gebied.  Een gezamenlijke

ontwikkeling van een groenblauwe dooradering is een kans om op gebiedsniveau een aantal complexe

opgaven bij elkaar te brengen en kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van beleidsdoelen als

het weerbaar maken van het landschap tegen klimaatverandering (erosie, buffering, opvang).

o Voorwaarde is dat de groenblauwe dooradering niet alleen ten dienste komt van de natuur

(NPLG) maar specifiek wordt ingezet voor de landbouw. Groenblauwe dooradering (GBDA) heeft een

grote toegevoegde waarde voor de landbouw door natuurlijke plaagregulatie, bestuiving,

waterberging en buffering ten dienste van de waterkwaliteit en het tegengaan van erosie

(akkerranden langs watervoerende sloten).

o Natuurlijke plaagregulatie en het versterken van de biodiversiteit gaan goed samen. In de

Hoeksche waard zijn in de bloemrijke akkerranden door gezamenlijk beheer twee zeer zeldzame (Rode

Lijst) hommelsoorten (Zandhommel en Moshommel) terug in het landschap gekomen.

o Regionaal maatwerk en een gezamenlijk beheer (en verbinden!) van bermen, dijken,

landschapselementen, natuurgebieden (publiek) en akkerranden en erfbeplanting (privaat) is

voorwaarde. GBDA werkt alleen goed als het beheer van alle onderdelen op elkaar is afgestemd.

• Naast de realisatie van een GBDA kunnen het sluiten van lokale grondstofkringlopen (lokale

biomassa als bodemverbeteraar) en wateropvang, berging en de verdeling van schaarste alleen in

gezamenlijkheid op het niveau van de polder of het eiland worden geregeld. Het vergroten van de

zoetwaterbeschikbaarheid en het verminderen van de behoefte aan zoet water vragen om een lokaal

toegespitst waterbeheer, solidariteit en de verdeling van pijn.

• Zonering en planologische zekerheid. Om grondspeculatie en een verdere stijging van

grondprijzen tegen te gaan is een krachtige en langdurige verankering van landbouwgrond binnen de

omgevingswet een eerste voorwaarde. De voorstellen van professor Martha Bakker en het kaardbeeld

van RIVM voor het NPLG een tweedeling in intensieve en extensieve landbouw kunnen leidend zijn

voor de keuze waar primair de landbouw als onderdeel van een weerbaar landschap wordt gezien. Dit
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betekent op gebiedsniveau (gezamenlijk) stelling nemen, perspectief geven aan de landbouw en 

bouwen aan vertrouwen.  

• Een tweedeling van gebieden met een intensieve, grondgebonden landbouw en extensieve

grondgebonden landbouw waar verbreding is toegestaan zoals in het NPLG voorgesteld en vooral de

aanleg van de GBDA (ten dienste van veel functies) biedt ruimte voor nieuwe verdienmodellen en

meervoudige business cases. Voor de Zuidwestelijke Delta wordt in het NPLG rondom de koppen van

de eilanden en de duingebieden extensivering voorgesteld met daarnaast een kilometer brede buffer

rond de grote wateren van Zuid-Holland. Juist in deze landbouwgebieden waar vanwege beleid

(stikstof) of klimaat (verzilting) extensiveren wordt voorgesteld, kunnen deze verdienmodellen worden

ingezet (extensivering landbouw combineren met intensivering ruimtelijke functies).

• Landschapsdiensten bieden voordelen die uit zijn te drukken in termen van (financiële)

waarde en kunnen een onderdeel zijn van nieuwe verdienmodellen. Kritische prestatie indicatoren

(KPI’s) maken het mogelijk om prestaties van boeren te meten ten opzichte van duurzaamheids-

doelstellingen. Op basis daarvan zouden hun prestaties ook kunnen worden gewaardeerd en beloond.

De huidige subsidiemethodiek werkt niet echt mee. Optimalisatie van maatschappelijke opbrengsten

wordt op dit moment niet beloond. Alleen de kosten van de maatregel (activiteit) worden vergoed en

niet de mate waarop maatschappelijke opbrengsten en prestaties worden geleverd.

o Op dit moment worden KPI’s ontwikkeld op bedrijfsniveau. Wij stellen voor naast KPI’s op

bedrijfsniveau ook KPI’s op gebied/landschapsniveau te ontwikkelen, zowel als kader voor en als

aanvulling op de indicatoren op bedrijfsniveau.

o Het beloningssysteem richt zich op de maatschappelijke opbrengsten in plaats van de kosten

die worden gemaakt. Hierdoor is zowel regionale differentiatie mogelijk (een hoger beloning in

gebieden waar vanwege hoge maatschappelijke waarden moet worden geëxtensiveerd) of maatwerk

bij het stapelen van functies (een bloemrijke akkerrand langs een watervoerende sloot heeft een

hoger maatschappelijk rendement)

• Draagvlak voor samenwerken. Alle geïnterviewde partijen vinden het van belang dat de balans

tussen productie, milieu/natuur en maatschappij wordt hersteld en dat daar draagvlak voor is. Een

aantrekkelijker landschap, verbetering van de biodiversiteit en een veel lagere milieu-impact worden

door alle partijen ondersteund. Een relatief beperkte stikstofopdracht gekoppeld aan een aantal flinke

opgaven rond water, klimaat, bodem en biodiversiteit die de akkerbouw sterk onder druk zetten, biedt

meer kansen voor een Bottom up gebiedsproces dan daar waar stikstofnormen tot polarisatie leiden.

Alle partijen staan een sturing op doelen voor, met mogelijkheden tot regionaal maatwerk en

verbinden. Meer Bottom up en werken aan vertrouwen lijken de sleutels voor succes.

• Werkwijze. De opdracht binnen de Broedplaats Volhoudbare landbouw is het samen met een

brede vertegenwoordiging van de agrarische-/ voedsel- keten, overheid, kennis en onderwijs,

ontwikkelen van een kenmerkend, lonkend perspectief en een routekaart volhoudbare landbouw in de

Zuidwestelijke Delta 2040.  De groene cirkel methodiek wordt hierbij genoemd. Het werken vanuit een

gemeenschappelijke ambitie/droom, een gezamenlijk ontwerp en een ketenaanpak zijn synoniem

voor de groene cirkel aanpak.

• Onderlinge solidariteit is eer randvoorwaarden voor samenwerking en is essentieel voor

vertrouwen en het succes van een cirkel. Deze samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en

vertrouwen sluit naadloos aan bij een gebiedsaanpak en een meer Bottom up aanpak ten behoeve van
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een “weerbaar” landschap (als droom) op het niveau van polder/eiland. Een voorbeeld van solidariteit 

vanuit de overheid richting boeren is het inzetten van de groenblauwe dooradering van 10% van het 

agrarisch gebied ten dienste van de landbouw. Vanuit de agrariërs wordt positief gereageerd als de 

helft van de opgave door de overheid op bermen, dijken, langs kreken en recreatiegebieden wordt 

gerealiseerd en de aanleg en of het beheer wordt gefinancierd (o.a. binnen het nieuwe GLB). 

• Samenwerking op het niveau van het eiland rond kennis, kennisontwikkeling en coördinatie

van individuele innovaties op bedrijfsniveau waarvoor de stichting “Veldleeuwerik” voor stond, wordt

op individueel niveau node gemist. Het is een wens van veel individuele agrariërs dat overheden en

grote ketenpartijen de stichting in de een of andere vorm nieuw leven in blazen.

• We denken dat indien gekozen wordt een gebiedsaanpak op eiland/polder niveau er vanuit

het IBP een lichte vorm van coördinatie rond de methodiek moet worden ontwikkeld.

6.3. Niveau van de Zuidwestelijke delta 

Waterzekerheid als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling 
Meer dan de helft (81.000 ha) van het akkerbouwareaal in de ZW Delta gaat grote problemen krijgen 

met toenemende droogte in voorjaar en zomer. Deze 81.000 ha heeft geen directe aanvoer van zoet 

water vanuit de Rijn en Maas. Het behoud van een groot deel van het areaal akkerbouw en de 

aanwezigheid van grote ketenspelers (het agro-complex) staan op het spel. Opvallend is dat bij een 

gegarandeerde zoetwatertoevoer de concurrentiepositie juist sterk verbeterd. Lamb Weston verwacht 

zelfs dat de aardappelteelt uit Zeeland verdwijnt als geen directe aanvoer wordt geregeld vanuit het 

hoofdwatersysteem. Zij geven al aan zich meer op andere gebieden te gaan richten! De ZLTO en de 

boeren geven een droom van een gegarandeerde watertoevoer via pijpleidingen. Het gaat niet alleen 

om het verlies aan opbrengsten (kan jaarlijks oplopen naar 100 miljoen op 80.000 ha) maar of de agro-

keten intact blijft in de ZW Delta als de leveringszekerheid serieus wordt bedreigd.  

• Kosten/Baten: Als belangrijkste marktinterventie wordt de investering in extra

zoetwateraanvoer vanuit Rijn en Maas genoemd. Een gegarandeerde wateraanvoer in droge perioden

vergroot de concurrentiekracht sterk. Het uitblijven van deze investeringen kan het einde zijn van de

ZW Delta als mondiale hotspot voor aardappel en fritesketen. De kosten in de vorm van investeringen

in pijpleidingen en jaarlijkse beheerkosten kunnen oplopen tot meer dan een half miljard euro ten

faveure van geheel Zeeland. De baten van de investeringen wegen echter in de tijd gezien op tegen de

kosten en kunnen in de tijd worden terugverdiend in de vorm van het beheersen van de schade in

zeer droge jaren en vooral de leveringszekerheid voor het agro-complex. De jaarlijkse schade kan op

80.000 hectare oplopen naar meer dan 100miljoen per jaar.

• Solidariteit randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling. In Spanje is er een vorm van

solidariteit tussen het noorden en het zuiden. Vele tientallen grote waterbassins in het noorden van

Spanje staan met vele duidende kilometers aan pijpleiding in verbinding met de akkerbouwgebieden

in het zuiden. Wij denken dat deze vorm van solidariteit ook in/met de Delta een rol moet gaan spelen

als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling. Ook denken we dat indien gekozen wordt een

gebiedsaanpak op eiland/polder niveau er vanuit het IBP een lichte vorm van coördinatie rond de

methodiek moet worden gestart.
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Samenwerken binnen een regionaal innovatie ecosysteem 
Op alle niveaus wordt in de keten gewerkt aan vernieuwing. Op bedrijfsniveau, in het kader van POP3 

en in coöperatieve samenwerkingsverbanden. Regionaal binnen Regiodeals en ook internationaal 

binnen Europese programma’s. Grote bedrijven werken samen rond het ontwikkelen van resistente en 

weerbare rassen. Vaak is Wageningen Universiteit een onderdeel van de projectorganisatie rond 

vernieuwing. Maar vaak is er van samenhang weinig sprake en blijft veel kennis verborgen voor 

anderen. Er os een duidelijke behoefte bij de stakeholders om vanuit verantwoordelijkheid vanuit de 

gehele keten te coördineren, te stimuleren en te versnellen op kennis en innovatie.   

• Een nieuwe vorm van een samenwerkingsverband op regionaal niveau rond kennis en

kennisontwikkeling is het regionale innovatie ecosysteem. Het samenbrengen, coördineren, faciliteren

en enthousiasmeren van kennis en innovatie op Zuidwestelijke Delta niveau biedt veel kansen.  De

referentie is Brainport. Voorbeeld: ASML is niet een groot bedrijf. Het is een levend ecosysteem van

meer dan 200 bedrijven. Iedere speler in dit systeem levert een eigen component, maar is ook

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het systeem als geheel.

• De ZW Delta voldoet aan de criteria voor zo’n regionaal innovatie systeem. Er is een urgentie

en lange termijn blik, innovatiekracht op alle schaalniveaus, meer dan voldoende grote spelers en

kapitaal, een volledige keten en een aanwezigheid van kennis en onderwijs partijen. En een grote

mate van gezamenlijke urgentie en perspectief op een Delta die in 2050 klimaatproef is.

Naast het thema volhoudbare landbouw kunnen circulaire economie, biobased en eiwittransitie 

worden genoemd die in het regionaal innovatie ecosysteem een plek krijgen.  

• Een regionaal innovatie systeem rond de agro-clusters van de Zuid Westelijke Delta sluit goed

aan bij de ambitie van de gebiedsorganisatie ZWD:

“De Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang 

gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Een veilige 

en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het 

hoofddoel.” 

• Het Delta niveau sluit aan op de ambitie van het Rijk om zogenaamde fieldlabs te ontwikkelen.
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Bijlage 1.  Voorbeeld organisatie weerbaar landschap 

1. Vanaf het begin (ontwerpfase, ideefase) een open, bottom up, samenwerken met alle 

betrokkenen op verschillende beleidsniveaus; betrekken van alle directe 

belanghebbenden en partners met relevante kennis; lokale, gebiedsgerichte projecten 

gebruiken als springplank voor een functioneel samenhangend netwerk; en het 

beschikbaar stellen van een ruim instrumentarium en een verscheidenheid aan 

financieringsbronnen. 

2. Opstellen gezamenlijke visie en gezamenlijk ontwerp van een groenblauwe dooradering, 

waterberging en gewenste zonering (intensief en extensief) en het ruimtelijk vastleggen 

van functies voor langere periodes om grondspeculatie tegen te gaan. 

3. Efficiënte organisatie van inrichting en beheer van elementen, die in bezit en/of beheer 

zijn bij verschillende organisaties. Samenwerking en samenhangend beheer van alle 

grondeigenaren is randvoorwaarde. Gezamenlijk maaien, afvoeren van maaisel, en 

controle op ongewenste soorten leidt tot tijdwinst en lagere beheerskosten. 

4. Het beheer van ecologisch beheerde robuuste elementen wordt omgevormd naar beheer 

gericht op plaagonderdrukking. Een relatief kleine opgave met grote winst op 

schaalniveau van hele Hoeksche Waard. De robuuste dooradering ondersteunt alleen 

door gezamenlijk beheer en inrichting de fijnmazige dooradering en zorgt voor de 

mogelijke kosten- en areaalreductie van ca 30% (!) bij de aanleg van bloemrijke 

akkerranden in het agrarisch gebied.  

5. Waar nodig wordt de robuuste dooradering versterkt en worden nieuwe elementen 

toegevoegd (waterberging in kreken). Er wordt een koppeling gelegd met de 

wateropgaven en klimaatopgaven door het vergroten van de wateropvang en berging in 

natuurlijke oevers (km) en het vergroten van het waterbergingsgebied (benodigde ha per 

polder/eiland).  

6. Verspreid over het gebied wordt ca 4-5 % van het akkerbouwareaal omgezet in bloemrijke 

akkerranden van ongeveer 3.5 meter breed.  

7. Multifunctioneel is uitgangspunt: Bloemrijke akkerranden het liefst langs watervoerende 

sloten als buffer tussen akker en oppervlaktewater. Het aantal spuitincidenten 

minimaliseert en zowel de afspoeling als erosie worden minder. Naast flinke 

kostenbesparing (minder baggeren en taludaanpassingen) komen de KRW-doelen in zicht. 

8. Op gebiedsniveau wordt een tweedeling in intensief en extensief gemaakt en planologisch 

vastgelegd. Analoog aan de kaarten van Martha Bakker en het RIVM.  

9. Naast planologische zekerheid ook ruimte bieden voor extra landschapsdiensten (en 

bijbehorende verdienmodellen) binnen te extensiveren gebieden.  

10. Regionaal waterbeheer. Meer ruimte voor initiatieven van onderaf. Voorbeelden voor een 

gezamenlijk beheer op polderniveau zijn het waterhouderij-concept op Walcheren en de 

pilot Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland.  
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Bijlage 2: Gezamenlijk ontwerpen 

Het realiseren van een weerbaar landschap op basis van een groenblauwe dooradering is niet het 

eenvoudig aanleggen van bloemrijke akkerranden, waterberging langs kreken en een meer ecologisch 

beheer van grotere landschapselementen. Samenhangend beheer, samenwerken en draagvlak zijn 

essentieel.  

In de Hoeksche Waard hebben agrariërs, landschapsbeschermers, wetenschappers en 

waterbeheerders samen een groenblauw netwerk ontworpen dat kan voorzien in plaagonderdrukking 

en waterberging en het verbeteren van de waterkwaliteit. Op grond van wetenschappelijke kennis 

werd in het ontwerpproces de vorm van het netwerk verbonden met de functies die het gebied voor 

de agrariërs en de waterschappen moest vervullen. Het werd agrariërs en lokale overheden duidelijk 

dat alleen gezamenlijk optrekken en investeren de gewenste ecologische, sociale en economische 

functies oplevert. In het FAB-project (2005-2007 en 2008-2011) zijn een aantal van de 

ontwerpprincipes succesvol uitgeprobeerd. 

Voor een effectieve plaagbestrijding moet het netwerk worden verdicht en anders beheerd. Boeren 

kunnen hierin op bedrijfsniveau investeren (akkerranden), maar het systeem gaat alleen werken als 

ook de lokale gebiedsactoren (natuurgebieden) en overheden op regionaal niveau (recreatiegebieden, 

dijken en kreken) meedoen. Het is dus in het belang van alle boeren als ze samenwerken met andere 

gebiedsactoren om de beoogde waarde te creëren.   

Een kosten-batenanalyse liet zien dat investeren in zo’n netwerk ook economisch profijtelijk is, maar 

dat kosten en baten niet gelijk verdeeld zijn over de actoren (Ecorys 2007: Kosten-baten analyse 

groenblauwe dooradering Hoeksche Waard). Alleen door te investeren in alle elementen van het 

netwerk, met medewerking van alle actoren, levert voor iedere partij het gewenste resultaat op. 

Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn sleutelfactoren. 

Maatwerk Natuurlijke Plaagregulatie 
Natuurlijke plaagregulatie ontstaat als er op de akkers in het voorjaar voldoende loopkevers, spinnen, 

larve van het lieveheersbeestje en andere insecten zijn om de eerste bladluizen aan te pakken. Deze 

plaag regulerende insecten hebben de winter vaak overleefd in een robuust systeem van 

natuurgebieden, natuurlijk beheerde dijken en kreken en gebruiken het fijnmazig netwerk van 

bermen, sloten, akkerranden, ruigtes en overhoeken om op de akkers te komen.  

In de zomermaanden complementeren de van nectar en stuifmeel afhankelijke zweefvliegen, 

sluipwespen, roofwantsen en -mijten de al 

aanwezige plaagregulatoren. Bloemen binnen de 

GBDA zijn hiermee essentieel.  

Onderzoek in o.a. de Hoeksche Waard laat zien 

dat in aardappelen en graan de -vaak 

ongeremde- groei van de bladluis onder het 

niveau van de schadedrempel kan worden 

gehouden, waardoor het gebruik van gewasbe-

schermingsmiddelen overbodig wordt. (LTO FAB 

Pilot Hoeksche Waard 2005 – 2007 en 2008 – 

2011) 
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Internationaal onderzoek laat zien dat het percentage 

semi-natuurlijke vegetatie alleen niet bepalend is aan de 

hoeveelheid natuurlijke vijanden, plaagconsumptie door 

natuurlijke vijanden, gewasschade en gewasopbrengst 

(Bianchi 2019). Een 10% groenblauwe dooradering of de 

aanwezigheid van bloemrijke akkerranden is geen 

garantie dat plaagregulatie op gang komt. Regionaal 

maatwerk, gezamenlijk beheer en een ruimtelijke 

verdeling zijn essentieel voor een goede kolonisatie van 

natuurlijke vijanden en bijbehorende plaagregulatie. 

De landschapsdienst bestuiving vraagt om minder specialisatie en regionaal maatwerk. 10 % semi-

natuurlijke vegetatie in het landelijk gebied is alleen al een stevige basis voor bestuiving door bijen en 

zweefvliegen. 

Maatwerk zoet water 
Meer nog dan bij natuurlijke plaagregulatie vraag de toekomstige zoetwater beschikbaarheid om 

regionaal maatwerk. Bepalend voor de verschillen per gebied is vooral de externe wateraanvoer: is er 

wel of geen zoet water beschikbaar vanuit het hoofdwatersysteem (70 procent van ons zoet water 

komt vanuit de Rijn). Daarnaast spelen de grondsoort, de hoogteligging t.o.v. het NASP en de 

verschillen in kweldruk een rol. De ruimte om de zoetwatersituatie robuuster te maken door gebruik 

te maken van natuurlijke omstandigheden verschilt sterk. 

Maatwerk is nodig omdat maatregelen om de grondwatervoorraad te vergroten ongewenste 

neveneffecten kunnen hebben en een groter risico’s op natschade hebben. Regionaal waterbeheer is 

niet alleen een technische kwestie, maar ook een maatschappelijke waarbij solidariteit om de hoek 

komt kijken. De complexiteit en regionale differentiatie vereisen een fijnzinnig lokaal toegespitst 

waterbeheer. In de praktijk wordt dit door betrokken agrariërs op bedrijfsniveau ook als dusdanig 

beheerd. Bij het opschalen speelt het waterschap een prominente rol. Sommige maatregelen om de 

zoetwatersituatie te verbeteren zijn op bedrijfsniveau door te voeren, maar vaak hebben maatregelen 

een regionale insteek of treden de effecten regionaal op. Dat vraagt om samenwerking, met een 

gedeelde ambitie en gericht op het samen zetten van kleine concrete stappen (groot denken, klein 

doen), waarbij het vertrekpunt is Wat kan WEL? 

Beheer op polderniveau wordt op dit moment uitgewerkt in Zeeland. Het waterhouderij-concept op 

Walcheren en de pilot Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland zijn voorbeelden van een 

Bottom up aanpak op polderniveau.  

Toepassing en opschaling blijft echter moeilijk. Onvoldoende kennis van het bodem- en watersysteem 

en kansrijke maatregelen, de onzekerheid over economische en juridische haalbaarheid, kennis van 

risico’s, beperkingen vanuit waterkwaliteitsoogpunt en de wisselende urgentie zijn hier debet aan.  

 

Het gewenste Netwerk: een landschappelijke transitie 
Het gewenste netwerk omvat een robuust (natuur- en recreatiegebieden, kreken, dijken) en een 

fijnmazige dooradering waar het netwerk van watergangen de belangrijkste drager van is. De ideale 

situatie is dat alle akkers ingebed zijn in een netwerk van groenblauwe dooradering, dat voldoet aan 

de voorwaarden voor soortsamenstelling, structuur en beheer voor natuurlijke plaagonderdrukking. 

De (veelal bestaande) robuuste dooradering dient als bron- en overwintergebied van insecten voor de 

fijnmazige dooradering. De nabijheid (1 kilometer) van brongebieden is daarmee deels bepalend voor 
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de kwaliteit van de fijne dooradering voor natuurlijke plaagregulatie. Hier is een minder grote 

investering in fijne dooradering in de vorm van bloemrijke akkerranden nodig. Binnen de invloedsfeer 

van de robuuste dooradering is niet om de 100  m, maar om de 150 m fijne dooradering nodig Binnen 

de Hoeksche Waard is voldoende robuuste dooradering voorhanden. Maar liefst 95 % van het 

agrarisch gebied ligt binnen 1 kilometer van robuuste dooradering. Binnen het Landschapsbeheerplan 

(opgesteld door gemeente, waterschapen, agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties) is de aan te 

leggen fijnmazige dooradering berekend op 2000 kilometer aan bloeiende akkerranden. Bij een 

gemiddelde breedte van een akkerrand van 3.5 meter komt dat komt ongeveer uit op 700 ha (5 % van 

het akkerbouwareaal van 14.000 ha). 

Gebiedsontwikkeling in de Hoeksche Waard laat zien 

hoe snel de transitie van een relatief monotoon 

agrarisch gebied in een groenblauw doorsneden 

aantrekkelijk landschap met natuurlijke plaagregulatie 

en waterberging tot stand kan komen. Het plan 

Argusvlinder kwam begin van deze eeuw van de 

tekentafels en was afgerond in 2006. 

 

GIS-kaart: Kreekontwikkeling en waterberging langs 

kreken Oostelijk deel Hoeksche Waard (Argusvlinder 

project) 

 

 

Google Earth 2007: Luchtfoto kreekontwikkeling, 

waterberging en wandelpaden met bloemrijke 

akkerranden 
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Bijlage 3: Groenblauwe dooradering op ZW Delta niveau 

 Het relatief kleinschalige landschap (met kreken en dijken) van de Hoekschee Waard is niet overal in 

de Zuid Westelijke Delta aanwezig. Niet overal vinden we een dekkingsgraad van maar liefst 95% van 

het akkerbouwareaal door de robuuste dooradering.  

In landschappen met relatief grotere 

percelen is het effect van GBDA minder 

gunstig en vraagt natuurlijke plaagregulatie 

om meer inzet van fijnmazige infrastructuur 

door de grote percelen in de vorm van 

keverbanken en bloemenstroken.  

In het landschapsplan voor de Hoeksche 

waard (2012) is uitgegaan van 5% van het 

akkerbouwareaal en een breedte van de 

bloemrijke rand van 3.5 meter. Het streefbeeld komt daarbij uit op 2000 kilometer. In de volgende 

tabel is deze berekening gedaan voor de gehele ZW Delta. 

 Areaal 
Akkerbouw en 
Tuinbouw in ha 

5% van 
het 
areaal 

4% van 
het 
areaal 

KM 
akkerrand 
Bij 5% GBDA 

KM 
akkerrand 
bij 4% GBDA 

Hoeksche Waard 13.856 ha 693ha 554ha 1.979 km 1.584 km 

Goeree-Overflakkee 12.208 ha 610ha 488ha 1.744 km 1.396 km 

Voorne Putten 5.067 ha 253ha 203ha 724 km 579 km 

Zuid-Holland 31.131 ha 1.557ha 1.245ha 4.447 km 3.558 km 

      

Schouwen Duivenland 9.610 ha 481ha 384ha 1.373 km 1.098 kam 

Tholen 8.189 ha 409ha 328ha 1.170 km 936 km 

Noord-Beveland 4.819 ha 241ha 193ha 688 km 551 km 

Walcheren en Zuid-Beveland 25.890 ha 1.295ha 1.036ha 3.699 km 2.959 km 

Zeeuws-Vlaanderen 40.874 ha 2.044ha 1.635ha 5.839 km 4.671 km 

Zeeland 89.382 ha 4.469ha 3.575ha 12.769 km 10.215 km 

Niet verbonden met 
hoofdwatersysteem 

81.193 ha     

      

West-Brabant 27.979 ha 1.399ha 1.119ha 3.997 km 3.198 km 

      

Totaal 
 

148.492 ha 7.425ha 5.940ha 21.213 km 16.970 km 

Bron CBS STATLINE 

Afhankelijk van de aanwezigheid van een robuuste structuur is een extra fijnmazig netwerk van 1500 – 

2000 kilometer in de Hoeksche waard nodig. Voor de gehele Zuid Westelijke Delta zal dit liggen tussen 

17.000 en 22.000 kilometer. 

In de tabel zijn de gebieden in het rood gearceerd waar geen directe verbinding is met het 

hoofwatersysteem van Rijn en Maas. De investeringen in de groenblauwe dooradering, waterberging 

en een extra aanvoer van zoetwater vanuit Rijn en Maas liggen hier aanzienlijk hoger. 
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