
Het was 1985 toen ik begon op 
Schouwen-Duiveland als akkerbouw-
voorlichter bij de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst. Twee jaar later 
was de grote discussie over de zoet-
watervoorziening voor de landbouw. 
Tot midden in de nacht zaten we vanuit 
het consulentschap voor de akkerbouw 
berekeningen te maken en adviezen te 
schrijven om de boeren te overtuigen 
om vooral toch voor te stemmen. Wat 
ik me nog herinner is dat alleen al door 
zoetwater in de sloten in combinatie 
met een juist peilbeheer de opbrengs-
ten met 2 a 3 % zouden stijgen. Boeren 
moesten als de plannen door waren 
gegaan 130 gulden per hectare extra 
waterschapslasten betalen. De meer-
derheid vond dat te veel en het plan 
verdween in de ijskast. 
Is er in de landbouw nu veel veranderd 
sinds 1987? Jazeker, het belangrijkste 
is dat het weer veel extremer is gewor-
den en de teeltkosten veel hoger. Meer 
risico voor een misoogst en veel gro-
tere financiële gevolgen voor de agra-
riër. In Wereldregio richtten Floris van 
der Paauw en de column van Aad van 
der Wouden vorige week terecht de 
aandacht op zoetwater.
Waarvoor is zoetwater nu noodzake-
lijk om in de toekomst een rendabele 
agrarische sector overeind te houden 
op Schouwen-Duiveland?
Als sectormanager akkerbouw bij een 
toonaangevende toeleverancier voor 
de agrarische sector volg ik nog steeds 
van zeer nabij de agrarische sector op 

Schouwen-Duiveland. Met onze advi-
seurs komen we ook bij agrariërs in 
alle andere landbouwgebieden van 
Nederland. We zien een groot verschil 
in ontwikkeling.  Alleen waar men de 
beschikking heeft over zoet water is 
de landbouw toekomstbestendig. In 
die gebieden worden teelten en teel-
systemen ontwikkeld die voor een 
veel beter rendement zorgen. Alle 
gebieden die niet of onvoldoende de 
beschikking hebben over zoet water 
blijven achter. Dit komt ook door mis-
oogsten waardoor er de laatste jaren 
geen pepernoot verdiend is door de 
landbouwers op Schouwen Duiveland. 
En als er niets verdiend wordt is er ook 
geen geld voor noodzakelijke innova-
ties. 
We zullen de problemen in de verschil-
lende gewassen eens met u doorlo-
pen. Dit voorjaar begon het al met de 
grondbewerking. Het was zo droog 
en de grond was zo hard dat in gebie-
den met zoet water er eerst beregend 
werd om een goed zaaibed te kunnen 
maken, daarna werd er beregend om 
de gewassen te laten ontkiemen en 
om fatsoenlijke aardappelruggen op 
te kunnen bouwen. In andere jaren 
kan een stortbui na het zaaien zorgen 
voor korstvorming waardoor het net 
ontkiemde zaad niet door de inmid-
dels droge korst heen groeit. Een 
beetje water kan dan al genoeg zijn 
voor een goede start. 
Dan hebben we gewassen waarbij een 
vooraf opgekweekt plantje de grond 
in gaat. Denk daarbij aan de gewas-
sen spruitkool, bloemkool en knol-
selderij. Een teler maakt in de winter 
een teeltplan en koopt zijn planten 
bij een plantenkweker. Daarbij wordt 
afgesproken in welke week hij de plan-
ten kan ontvangen. De plantenkweker 
zorgt ervoor dat de planten precies de 
juiste maat hebben om in die week te 
kunnen planten. De planten worden 
dan afgeleverd, of het nu droog is of 
niet. Blijft het droog dan vallen veel 
gepote planten weg. 
Bij gewassen die voor vermeerdering 
worden geteeld zoals pootaardappe-
len, eerstejaars plantuien en zeker 
ook tulpen is het uitgangsmateri-
aal enorm duur. De teeltkosten zijn 
daarom erg hoog. Er moeten topop-
brengsten gehaald worden om een 
voldoende saldo over te houden. Bij 
de knolzetting van pootaardappelen 
is voldoende vocht van groot belang 
om voldoende knolzetting te krijgen. 
Tulpen moeten in de gehele periode 
van bloei tot oogst over voldoende 
vocht kunnen beschikken. Zo zijn er 
in dit extreem droge voorjaar tulpen-
percelen op Goeree Overflakkee die 
al 10 tot 12 keer beregend zijn. Op 
Schouwen-Duiveland kan men bijna 
geen tulpen telen omdat het risico 
van de teelt veel te groot is. Zij die 
nog tulpen telen overwegen er mee 
te stoppen.
Voor een traditionele akkerbou-

wer zijn de gewassen aardappelen 
en uien de gewassen waarmee het 
geld verdiend moet worden. Bij uien 
is er onderscheid in zaai- en plan-
tuien. Bij plantuien is het de kunst 
om vroeg te planten. Daarna is een 
korte en ongestoorde groei nodig 
om vervolgens begin juli een goede 
opbrengst te hebben. Hoe vroe-
ger aan de markt, hoe hoger de prijs 
vaak is. Bij zaaiuien is de opbrengst 
de afgelopen jaren in de gebieden 
zonder zoetwater en dus ook op  
Schouwen-Duiveland dramatisch 
slecht. De opbrengst lag slechts tus-
sen de 20 en 40 ton per hectare ter-
wijl in de gebieden waar met zoet-
water beregend is, 60 tot 80 ton per 
hectare geoogst is. Daar komt nog bij 
dat de prijzen in droge jaren ook veel 
beter zijn en dat de partijen met de 
grootse uien het best betaald wor-
den. De uienteelt is een kostbare 
teelt, meerdere telers op Schouwen-
Duiveland hebben besloten geen uien 
meer te telen. 
2020 is weer een jaar waarbij de 
gewassen op ons eiland er drama-
tisch slecht voor staan. Rijdend door 
de polder zie je dat op vele stukken in 
een perceel niets meer groeit. Je ziet 
dat vooral bij fijnzadige gewassen als 
uien en suikerbieten. Aardappelen 
hebben daar minder last van omdat 
de knol die gepoot wordt veel reserve-
voedsel heeft en onder droge omstan-
digheden toch wel gaat groeien. Dat 
gewas heeft vooral later in de teelt 
problemen als het dan te droog wordt. 
Zodra de knolvorming begint is er 
water nodig om het gewas goed door 
te laten groeien tot diep in september. 
Sterft het gewas door droogte eerder 
af dan zal de opbrengst en de maat 
van de aardappelen klein zijn. Ook 
hierbij kan de financiële opbrengst 

per hectare zo maar € 5000,- per hec-
tare lager uitkomen dan wanneer wel 
beregend kan worden. En dan is het 
bij de oogst ook altijd weer spannend. 
Te nat is niet goed maar in deze peri-
ode te droog gaat ook niet. De aard-
appel wordt dan bij het rooien teveel 
beschadigd en is daarmee ongeschikt 
voor consumptie of voor de fritesindu-
strie. We hebben in de afgelopen jaren 
regelmatig te droge omstandigheden 
gehad waarbij eerst beregend werd in 
de gebieden waar dat kon en daarna 
pas geoogst werd. 
Als we een blik werpen op de toekomst 
van de landbouw zal de noodzaak voor 
zoetwater alleen maar groter worden. 
De sector zit momenteel in een tran-
sitie naar een nog duurzamere teelt. 
Een teelt waarbij veel minder chemi-
caliën gebruikt worden. Om daarbij 
een rendabele teelt overeind te hou-
den is een gezonde groei de basis. Een 
plant die goed groeit, heeft minder 
last van ziekten en plagen. Als er snel 
een vol gewas staat onderdrukt dit het 
onkruid waardoor minder onkruidbe-
strijding nodig is. Daarvoor werkt de 
boer aan een betere bodem, een juiste 
bemesting en met een nieuwe groep 
producten, genaamd biostimulanten, 
zoals zeewierextracten, zal het gewas 
met zo weinig mogelijk stress gezond 
doorgroeien. Van deze duurzame teelt 
komt niets terecht als de plant niet 
kan beschikken over voldoende water. 
Tenslotte hebben we dan nog de in 
opkomst zijnde ‘high-tech landbouw’. 
Een landbouw waarbij we gebruikma-
ken van gps, van bodemkaarten en van 
satelliet en drone-beelden. Hiermee 
wordt de teelt geoptimaliseerd voor 
elke vierkante meter op een perceel. 
Steeds meer boeren gaan hiermee 
werken omdat alle input geoptimali-
seerd wordt. Ook dit is alleen rendabel 

als er voldoende water beschikbaar is. 
Is er dan helemaal geen zoet water? 
Een enkele akkerbouwer rond 
Schuddebeurs heeft een bron of een 
dieptedrain waar zoet water in de 
ondergrond zit. Bij 95 % van alle perce-
len op Schouwen- Duiveland heeft men 
niet de beschikking over zoetwater. 
Dit is het hoogste percentage in heel  
Zeeland. 
Af en toe voert men water aan, per 
tankauto. De kosten zijn gigantisch, 
rond de € 1000.- per hectare per keer 
beregenen. Wat we ook zien is dat in de 
gebieden waar wel zoetwater beschik-
baar is, de ontwikkelingen om water 
te geven doorgaan. De haspelinstal-
laties worden ingeruild voor sproei-
bomen en druppelirrigatie maakt 
opgang. Combineer je water met 
meststoffen dan spreekt men over 
fertigatie, iets wat vooral in kassen, 
maar ook in de fruitteelt volop toege-
past wordt. Ook voor de buitenteelten 
onderzoeken we de mogelijkheden. Zo 
liggen er mooie proeven met fertiga-
tie op de proefboerderij De Rusthoeve 
op Noord-Beveland. Voor Zeeland kan 
fertigatie heel interessant zijn omdat 
je hier maar 50 tot 60 % van de hoe-
veelheid zoetwater voor nodig hebt. 
Maar ook hierbij geldt weer, zonder 
zoetwater geen mogelijkheden en 
Schouwen-Duiveland gaat weer niet 
mee in deze innovaties. 
Samengevat dus een oproep om deze 
keer zoetwater niet aan onze neus 
voorbij te laten gaan. Het biedt moge-
lijkheden voor veel meer gewassen en 
agrarische biodiversiteit, het risico 
voor een misoogst wordt veel kleiner 
en zeker voor de toekomstige duur-
zame landbouw is een ongestoorde 
groei voorwaarde om sowieso land-
bouw rendabel te kunnen blijven 
bedrijven. •
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Florus van der Paauw (gemeente-
raadslid SGP) gooide vorige week 
in WereldRegio de knuppel in het 
hoenderhoek. Er is lang genoeg 
gepraat over zoetwater voor de 
boeren. Het is tijd voor actie. 
WereldRegio nodige vervolgens 
Wim in t Veld (foto) uit Zierikzee 
uit om zijn visie op de problema-
tiek te geven. In ’t Veld is boeren-
zoon uit de Biesbos en werkt als 
sectormanager akkerbouw voor 
Van Iperen, een landelijk en inter-
nationale toeleverancier voor de 
agrarische sector. In ’t Veld is al 
35 jaar actief als adviseur in de 
akkerbouw o.a. op Schouwen- 
Duiveland. 


