WATERPARK
ZUID-HOLLAND

Een nieuw verdienmodel voor
het landelijk gebied

VOORWOORD
Drie jaar geleden ging het project Waterpark Zuid-Holland van start: een gebied in Zuid-Holland waar
agrarische bedrijven naast duurzame landbouw ook een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke vorm
van water- en landschapsbeheer, waarmee de verbinding boer-burger wordt gestimuleerd.
Het Waterpark: een nieuw verdienmodel voor het landelijk gebied, dat mogelijkheden biedt voor versterking
van de sociale cohesie op het platteland en nieuwe verbindingen met de stad.
Het project is inmiddels afgerond. Tijd om de balans op te maken. Welke maatregelen zijn besproken?
Waar liggen kansen en mogelijkheden om het Waterpark daadwerkelijk gestalte te geven?
U leest het in deze brochure!

Tamar de Jager
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1. EEN NIEUWE BASIS VOOR
NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
WATER EN NATUUR, KORTE KETENS, VERBREDING EN VERBINDING TUSSEN STAD EN PLATTELAND

De landbouw staat economisch en
ecologisch onder druk en de relatie met de
maatschappij is kwetsbaar. Daarom moet er
nagedacht worden over een nieuwe koers
voor de landbouw.
Uit de Voortgangsrapportage ZuidHollandse Voedselfamilies van het Platform
Duurzame Landbouw Zuid-Holland komen
verschillende ontwikkelrichtingen voor een
duurzame landbouw in Zuid-Holland naar
voren. In de rapportage wordt de realisatie
van een ‘Waterpark’ besproken, als nieuwe
basis voor een voedselnetwerk voor de
inwoners van Zuid-Holland.
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Het toekomstbeeld schetst een nieuw
voedselsysteem, een systeem van
voedselproductie en -consumptie, met
verbindingen naar nieuwe vormen van
water- en landschapsbeheer. In dit systeem
zijn productie, logistiek, handel, verkoop
en consumptie onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Een samenhang die bovendien
personen en organisaties op een duurzame
manier aan elkaar verbindt.

Waterpark Zuid-Holland
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2. HET PROCES

STAP 2
Brainstormfase
In de tweede fase zijn met boeren, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en experts uit de geselecteerde
gebieden individuele gesprekken gevoerd, zodat iedereen zijn/haar visie kon geven op de toekomst van het gebied.
Per gebied is verkend welke mogelijkheden er zijn voor teelten, aanpassingen in het watersysteem en welke recreatieftoeristische meerwaarde het gebied kan krijgen. De benoemde kansen en mogelijkheden zijn vervolgens gebundeld per
overkoepelend thema. In Ouddorp werden kansen benoemd binnen vier thema’s, in de Kagerplassen binnen drie thema’s:

Bij het project Waterpark staat de zoektocht naar een
vertaling van dit idee naar de (boeren)praktijk centraal.
Mede dankzij de financiering vanuit de Provincie
Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling kon LTO Noord (projectleiding)
drie jaar geleden met het project van start.
De projectdoelstelling was helder: écht ruimte maken
voor innovatie in het beheer van landschap, water, natuur,
duurzame voedselproductie, recreatie en toerisme.
En alles vanuit de gedachte dat er wordt bijgedragen
aan het versterken van regionale voedselketens en de
biodiversiteit.

STAP 1
Selectie van geschikte polders
De eerste stap in het proces betrof het selecteren van
polders in Zuid-Holland als geschikte locaties voor een
waterpark. De belangrijkste selectiecriteria om een polder/
gebied te selecteren, waren de bereidheid van minimaal 2
agrariërs in de polder om mee te doen aan het project, de
kwakkelende vitaliteit van het gebied én de wateropgave
waar het gebied zich voor geplaatst ziet. Het begrip
wateropgave verwijst naar een watergerelateerd vraagstuk
dat de toekomst van de landbouw zoals die op dit moment
gepraktiseerd wordt, in dit gebied bedreigt. Wateropgaves
hebben bijvoorbeeld betrekking op situaties waarin het niet
mogelijk is om peilen verder te verlagen en aanpassingen
nodig zijn voor ander landbouwkundig gebruik, of waar het
water te zout is voor het huidige landbouwkundig gebruik.
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Aan de hand van deze en andere criteria, viel de keuze op
de kop van Goeree Overflakkee (Ouddorp) en het
Kagerplassengebied. Hoewel het gebied rond Ouddorp vrij
afgelegen is van de stedelijke omgeving voldeed Ouddorp
wel aan de andere criteria, met name de wateropgave: er is
in het gebied een tekort aan zoet water. Dat is dan ook de
reden geweest om Ouddorp wel als gebied te selecteren. In
het Kagerplassengebied wilde een groep ondernemers de
potentie van hun veenweidegebied dichtbij Leiden verkennen,
met als aandachtspunten onder andere veenoxidatie en
bodemdaling door het droogmalen van de polders. Bij de
overige gebieden waren er ofwel onvoldoende bedrijven
aanwezig, of onvoldoende bereidwillige agrariërs om deel te
nemen aan het project.

Ouddorp
Natuurinclusieve productie
o.a. beheer natuurlijke verbindingszones, onderhoud
zandwallen, natuurvriendelijk inrichten van akkers
Nieuwe vormen van agrarische recreatie
o.a. tours door het gebied, verbinding kerkepaden, lokale
afzetproducten, dagrecreatie
Aanvoer en opslag van zoet water
o.a. ondergrondse zoetwateropslag, peilgestuurde drainage,
water oppompen naar de polder
Gewaskeuze
o.a. proeftuin zilte teelten, droogte- en zilttolerante teelten,
biologisch beheer, niet-kerende grondbewerking

Kagerplassen
Natuurinclusieve productie
o.a. (open)waterteelt, natte teelten, productie eigen krachtvoer,
weidevogel/natuurbeheer, extensivering
Nieuwe vormen van agrarische recreatie
o.a. verblijfsrecreatie op/aan water, tours door het gebied,
dagrecreatie, beheer fietspaden en -routes
Samen lokaal afzetten
o.a. korte ketens naar de stad, gebiedscoöperatie, netwerk
opzetten van (retail)ondernemers

Waterpark Zuid-Holland
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STAP 3
Deelnemers en selectie thema’s
In de volgende fase van het project werden de
geïnventariseerde kansen in beide gebieden
getoetst tijdens een kick-off én werd het
gesprek aangegaan met gemotiveerde
deelnemers: agrarische ondernemers
die al ideeën hadden voor aanvullende
bedrijfsactiviteiten, met de wens om die
samen verder uit te werken. Belangrijke
voorwaarde hierbij: het initiatief moest
vanuit de ondernemers zélf komen.
Van het aantal aanwezige boeren in de twee
gebieden was het merendeel aanwezig tijdens
de kick-off. Uiteindelijk besloten 7 van de 15
boeren in Ouddorp en 13 van de 19 agrarische
bedrijven in het Kagerplassengebied deel te
nemen aan het project Waterpark Zuid-Holland.

STAP 4
‘Het roer zelf in handen nemen’
‘Er is hier (gebied rond de Kagerplassen, red.) geen boer die
zich alleen bezighoudt met agrarische activiteiten. Bijna
allemaal hebben ze een neventak gericht op recreatie,
natuur en water, zoals campings, boerderijwinkels,
botenverhuur en agrarisch natuurbeheer. Om onze kansen
met die activiteiten te vergroten, moeten we zelf het roer
in handen nemen. Ontwikkelingen niet over je heen laten
komen, maar zelf een plan maken. Het belang daarvan
neemt toe. Vooral omdat de nieuwe Omgevingswet, die
vanaf 2021 geldt, veel ruimte biedt aan nieuwe initiatieven.
Boeren zijn de dragers van het landschap en daarmee van
de leefbaarheid van het gebied. Dat de agrarische sector
hier al jaren marginaliseert, is een zorgelijke ontwikkeling.
Met dit project hopen we te bereiken dat de omgeving
zuiniger wordt op de boeren.’

Inspiratie- en kennissessies
In beide gebieden werden twee werkgroepen samengesteld. Tijdens inspiratie- en kennissessies gingen de boeren vervolgens
per werkgroep met elkaar in gesprek om de gekozen ontwikkelrichtingen verder uit te diepen.
Werkgroepen

Inspiratie- en
kennissessies

Ouddorp

Ouddorp

Kagerplassen

Kagerplassen

Duurzame productiekeuzes
op het gebied van bodem,
water en gewaskeuze

Recreatie op basis van
natuur-inclusief
ondernemen

Natuurinclusieve
(melk)veehouderij

Recreatie op basis
van natuur-inclusief
ondernemen

Niet-kerende
grondbewerking

Verbinding tussen
landbouw en natuur

Duurzaam bodembeheer

Dag- en verblijfsrecreatie

Zilt-tolerante gewassen
en waterbufferende
maatregelen

Korte ketens en
dagrecreatie

Verdienmodellen natuurinclusief produceren

Samenwerking in
arrangementen

Zoet water vasthouden in
het gebied

Landschapsversterkende
verblijfsrecreatie

Boeren op hoog water

Bert van Leeuwen, rundveehouder uit Warmond en
deelnemer aan het project Waterpark Zuid-Holland

De inspiratie- en kennissessies werden afgewisseld met bijeenkomsten waarin de nieuw verworven kennis werd getoetst aan het
verdienmodel op het eigen bedrijf en voor het gebied als geheel.
De bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met verschillende bedrijven en partijen. Naast gemeenten, waterschappen,
natuurorganisaties en projectpartner Imagro gingen de deelnemers onder meer op excursie naar de volgende bedrijven:
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Ouddorp

Kagerplassen

> 	Naturim
> 	Meijer Potato
> 	Deltares
> 	Zelfoogstakkerbouwbedrijf “Beleef het en eet het”
(Strijen)
> 	Waterhouderij Walcheren (Oostkapelle)
> 	Landschapscamping de Zonnehoeve (Zonnemaire)

>	
Boerderij Buiten Verwachting (Hoogmade)
>	
Boerderij Nieuwenhuizen (Zevenhoven)
>	
Boerenverstand
>	
Puuur Midden-Delfland
>	
Salland Boert en Eet Bewust
>	
Mavin Coaching
>	Veenweide Innovatie Centrum (Zegveld)

Waterpark Zuid-Holland
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3. C ONCLUSIES OUDDORP
FOCUS OP ZOET WATER

STAP 5
Uitkomst inspiratie- en kennissessies
De inspiratie- en kennissessies hebben tot veel inzichten
geleid. De conclusies en constateringen van de sessies werden
uiteindelijk onderverdeeld in verschillende thema’s. In de bijlage
in deze brochure geven we een samenvatting van de geleerde
lessen, gecategoriseerd per onderwerp.

In de werkgroep ‘Duurzame productiekeuzes op het gebied
van bodem, water en gewaskeuze’ werden voornamelijk
technische mogelijkheden verkend voor het langer
vasthouden van zoet water in het gebied. Deelnemers
constateerden het volgende:

Wat de verschillende inzichten en ideeën hebben opgeleverd,
is te lezen in de volgende hoofdstukken.

> H
 et aanvoeren van zoet water is te
kostbaar, maar er zijn wel mogelijkheden om het zoete
water dat valt in de vorm van regen langer vast te
houden in het gebied. Bijvoorbeeld door de aanleg van
stuwen en dammen, het scheiden van zoete en zoute
sloten, hogere zomer- en winterpeilen, peilgestuurde
drainanage en kreekruginfiltratiesystemen.
> Het huidige watersysteem moet in kaart zijn gebracht zowel ondergronds als bovengronds - voordat bepaald
kan worden welke maatregelen het meeste effect
hebben
> Technische aanpassingen moet je
doorvoeren in het gehele gebied,
niet op bedrijfsniveau.

Thema’s
>
>
>
>
>
>
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Het tekort aan zoet water vormt een reële bedreiging
voor het verdienmodel van de akkerbouwers en tuinders
in het gebied rond Ouddorp. De ondernemers erkennen
de noodzaak om dit probleem aan te pakken en gingen
op zoek naar oplossingen om hun verdienmodel te
versterken. Daarbij kwamen zowel technische oplossingen
voor het beheer van het watersysteem aan de orde als
mogelijkheden om het verdienmodel te verbreden richting
recreatie, natuur en alternatieve teelten.

Verdienmodel
Natuur-inclusieve productie
Samenwerking
Waterbeheer in veenweidegebied
Waterbeheer bij verzilting
Recreatie

Geen interessante ontwikkelmogelijkheden voor natuur,
recreatie en korte ketens
Op basis van de kennis- en inspiratiesessies
concludeerden de deelnemers van de werkgroep
‘Recreatie op basis van natuurinclusief
ondernemen’ dat er op dit moment geen
interessante verdienmodellen zijn. Ondernemers
wilden graag inzetten op de vergroting of
opwaardering van hun campings, maar de
gemeente verleent hier geen vergunning voor.
De ondernemers hebben alternatieve ideeën,
zoals dagrecreatieactiviteiten op boerderijen
verkend, maar vonden geen vorm die paste bij
hen als persoon. Daarnaast is ook uitgebreid
gesproken met natuurorganisaties om te
zoeken naar manieren om natuurelementen te
integreren op het boerenbedrijf. De conclusie
was echter dat hier geen verdienmodel
van te maken viel, onder andere vanwege
ruimtegebrek. De markt voor alternatieven, zoals
zilte teelten, is volgens ondernemers te klein
en bovendien heeft het laten verzilten van de
percelen grote consequenties voor de toekomst.
Voor de gewassen die nu voornamelijk geteeld
worden (uien, suikerbieten, aardappels, graan) is
weinig interesse in de korte ketens.

Waterpark Zuid-Holland
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4. CONCLUSIES KAGERPLASSEN
GEBIEDSBELOFTE ‘NATUURLIJK GENIETEN’
Door druk van verstedelijking in het
Kagerplassengebied is opschaling en
intensivering niet mogelijk en gewenst.
Daarom zochten de deelnemers naar
mogelijkheden in verbreding van
activiteiten om hun verdienmodel te
versterken. Zo hebben zij veel inspiratie
opgedaan voor gebiedsplannen die
zij gezamenlijk willen uitrollen. De
ondernemers hebben samengewerkt
aan een gebiedsbelofte ‘Natuurlijk
genieten’ waarin zij hun visie als boeren
op de ontwikkeling van het gebied
schetsen op de thema’s natuur, water,
recreatie en product.

Daarnaast is een groep ondernemers
met het waterschap in gesprek gegaan
over hoe zij zouden kunnen bijdragen
aan het tegengaan van bodemdaling,
het verbeteren van de waterkwaliteit en
het opvangen van wateroverschotten
bij piekbuien.
De gezamenlijke visie die hieruit is
voortgekomen hebben de deelnemers
gepresenteerd aan allerlei partijen die
actief zijn in het gebied, om hen te

vragen mee te denken en mogelijk
bij te dragen aan de uitrol van de
plannen. Omgevingspartijen reageerden
enthousiast op dit initiatief om de
agrarische sector en daarmee het
landschap te versterken. Zij geven aan
dat het voor hen makkelijker is om met
de boeren als groep in gesprek te zijn
dan met elke ondernemer individueel.

Hieraan voorafgaand is besproken
wie wat al doet en waar de ambities
voor de toekomst liggen. Een deel
van de ondernemers wil zich richten
op het vergroten van de verbinding
met de stad door het organiseren
van activiteiten op de boerderij, het
verkopen van hun eigen producten of
het realiseren van verblijfsrecreatie
op de boerderij. Een ander deel van
de groep is intensief bezig met het
integreren van maatregelen ter
bevordering van natuur en biodiversiteit
op het bedrijf en wil dit verder
uitbouwen.
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5. ...EN HET VERVOLG
Belangrijke vraag: hoe nu verder? De verbindingen die zijn gelegd en
de kennis die is opgedaan hebben hun vruchten afgeworpen. Zowel de
ondernemers rond de Kagerplassen als rond Ouddorp verwachten hier de
komende tijd zeker nog hun voordeel mee te kunnen doen.
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Kagerplassen

Ouddorp

De deelnemers uit het Kagerplassengebied
geven aan elkaar en elkaars ambities
beter te hebben leren kennen tijdens dit
project. Daardoor kunnen ondernemers met
vergelijkbare ambities en interesses elkaar nu
makkelijker vinden dan voorheen. Ook kunnen
zij gebruik maken van de contacten die zijn
gelegd met instanties als het waterschap
en de gemeente. Hoewel bijna iedereen de
meerwaarde ziet van een gezamenlijk plan
en behartiging van de belangen van de
boeren hierin voor het hele gebied, geeft de
meerderheid aan dit niet zelf te kunnen en
willen organiseren, omdat de prioriteit en
kwaliteiten liggen bij de activiteiten op het eigen
bedrijf. Er is daarom afgesproken om elkaar af
en toe op informele wijze op te zoeken in de
themagroepjes en twee of drie keer per jaar
op initiatief van LTO Noord bij elkaar te komen
om elkaar op de hoogte te brengen van de
uitgevoerde activiteiten en ontwikkeling van de
plannen.

Rond Ouddorp hebben de deelnemers van de
‘zoet water groep’ alle boeren uit het gebied
bij elkaar geroepen, omdat ze geloven dat de
besproken maatregelen veel potentie hebben
voor het gebied. Alle boeren uit het gebied
hebben ingestemd om mee te werken. Er wordt
een projectplan geschreven (voorjaar 2020) om
te starten met het meten van het water in dit
gebied en de deelnemers zoeken naar financiële
ondersteuning van dit plan. Vijf deelnemers
uit het project hebben de rol van trekkers op
zich genomen. Zij zijn bezig met het schrijven
van het projectplan en voeren overleg met het
waterschap en de gemeente. LTO Noord schuift
ter ondersteuning hierbij aan. De plannen voor
natuur- en landschapsbeheer, recreatie en korte
ketens zijn op dit moment losgelaten, omdat
ze vooralsnog geen kans van slagen lijken te
hebben.

Waterpark Zuid-Holland
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BIJLAGE

LESSONS LEARNED
Verdienmodel
-	Verdienmodel (Frank Verhoeven, Boerenverstand): Als kringloopboer werk je aan het terugdringen van je inputs (kunstmest,
krachtvoer, gewasbeschermingsmiddelen) met behoud van productie. Daarmee kun je zowel de milieuverliezen als de kosten
terugdringen. Uitgangspunt is niet een maximale, maar een optimale productie waarin de bedrijfseigen resources (eigen voer en
mest) zo goed mogelijk worden benut.
-	Verdienmodel (Frank Verhoeven, Boerenverstand): Naast het besparen van kosten kun je inzetten op het verhogen van je
inkomsten via de markt (certificering, korte ketens) of via het leveren van publieke diensten. Het is belangrijk dat je met cijfers
inzichtelijk maakt welke diensten je als boer levert, bijvoorbeeld een lage uitstoot van stikstof.
-	Gebiedsmarketing (Bas van den Berg, Puuur Midden-Delfland): Het is belangrijk om als boeren actief je bijdrage aan het gebied
uit te dragen en mensen naar het platteland te trekken. Hiermee trek je samen potentiële klanten naar het gebied. Hierin is
samenwerking essentieel, ook met andere partijen dan boeren.
-	Verdienmodel (Frank Lensinck, Veenweide-Innovatie Centrum): Als ondernemer moet je nadenken over deals die je kunt sluiten
met afnemers. Wat heb jij te bieden? De overheid kan daarin een belangrijke partner zijn. Het best werkt het om je waarden te
verkopen in pakket-vorm.
-	Business Model (Onno van Eijk, Imagro): Agrarisch ondernemers zijn traditioneel gewend om zich te richten op de productiekant
van het businessmodel en minder met de afzet- en opbrengstenzijde. Het is belangrijk dat je je ook van deze kant bewust wordt.

Natuur-inclusieve productie
-	Natuur-inclusief (Corneel van Rijn, Boerderij Buiten Verwachting): Natuur-inclusief boeren is met de natuur meedenken in plaats
van er tegenin, bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijke successie naar climaxvegetatie (bos) en door functies te
stapelen.
-	Natuur-inclusief (deelnemers Kagerplassen): (melk)veehouders treffen al allerlei natuur-inclusieve maatregelen, zoals
weidegang, weidevogelbeheer, niet of extensief bemesten, weinig of geen gebruik van kunstmest, gebruik van vaste mest
en compost, niet ploegen, werken met hoger waterpeil, de aanleg van boomgaarden, kruidenrijk grasland en bijenlinten /
bloemenranden, het houden van bijzondere koeienrassen, weinig of geen gebruik van pesticiden, sloot- en slootkantenbeheer
en gebruik van reststromen voor voer.
-	Bodembeheer (Corneel van Rijn, Boerderij Buiten Verwachting): Voor duurzaam bodembeheer is het voeden van de bodem het
allerbelangrijkst. Dit kun je doen door het gebruik van ruige mest, het inzaaien van een polycultuur (gras-klaver), niet ploegen en
het toevoegen van gemalen stenen aan de bodem (mineralen).
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-	Natuur (Groene Raad Ouddorp): Boeren en natuurorganisaties kunnen samen werken aan het versterken van ecologische
verbindingszones en het onderhoud daarvan. Dit draagt bij aan het landschap en mogelijk is er een beheervergoeding voor
boeren.
-	Niet-kerende grondbewerking (Sander Bernaerts, Naturim): Grondbewerking creëert geen structuur maar vernielt het.
Je kunt de bodembiologie maximaal stimuleren door (1) continue minimale bodembewerking, (2) permanente organische
bodembedekking en (3) vruchtwisseling. Niet-kerende grondbewerking zorgt voor: betere draagkracht en berijdbaarheid,
meer waterinfiltratie en capillair, minder verdampingsverlies, een meer divers bodemleven, minder erosie en afspoeling,
meer vastlegging van koolstof en minder brandstofverbruik en werk.
-	Zilt-tolerante aardappels (Guus Heselmans, Meijer Potato): Er wordt bij Meijer hard gewerkt om middels veredeling een
zout-tolerante aardappel te ontwikkelen, er zijn nu al rasverschillen zichtbaar maar de lat moet hoger. Een aantal andere
gewassen uit het bouwplan zijn nog helemaal niet bestand tegen zout.

Samenwerking
-	Verbinding boer-burger (Hans Nieuwenhuis, Salland Boert en Eet Bewust): In Salland leggen boeren met elkaar de
verbinding tussen consumenten en producten door bedrijfsbezoeken gecombineerd met recreatieactiviteiten aan te
bieden. Dit versterkt het bestaansrecht van en het begrip voor de agrarische sector, maar levert op dit moment helaas nog
geen extra inkomsten op.
-	Samenwerking (Maryse Versteeg, MAVIN training & coaching): Als je als boeren wilt samenwerken in je gebied, is het
belangrijk dat je je eigen talenten én die van je collega boeren kent. Dan kun je de taken zo verdelen dat iedereen tot zijn
recht komt en zijn steentje kan bijdragen.
-	Wateropgaven (Tim Moerman, Waterhouderij): Neem het waterschap en de provincie mee in het denkproces over de
inrichting van het watersysteem. Zij zijn belangrijke partners.
-	Gebiedsgerichte aanpak (Tim Moerman, Waterhouderij): Aangepast peilbeheer, waterconserveringsstuwen en
kreekruginfiltratie zijn maatregelen die alleen op gebiedsniveau aangepakt kunnen worden. Hiervoor is samenwerking
tussen ondernemers nodig. Ontwikkeling gaat zo traag als de traagste persoon, maar dit is wel nodig om het te laten
slagen.
-	Samen verdienen (Onno van Eijk, Imagro): Om tot nieuwe verdienmodellen te komen is de verbinding met elkaar en met
andere gebiedspartijen essentieel.
-	Recreatie en natuur-inclusief (Ron van Geest, Gemeente Teylingen en Erik Kreike, Gemeente Kaag en Braassem): Een
gezamenlijke visie en afstemming van de plannen van de boeren op recreatie en natuur-inclusieve landbouw zou helpen in
de besluitvorming van de gemeente en het faciliteren hiervan.
-	Gebiedsbelofte (Onno van Eijk, Imagro): Recreatieconcepten krijgen meer waarde wanneer ze de belofte van een gebied
als geheel versterken. Individuele plannen maken bij de gemeente meer kans wanneer duidelijk is hoe ze passen in een
groter samenhangend geheel.

Waterpark Zuid-Holland
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Waterbeheer in veenweidegebied
-	Bodemdaling (Marinus Bogaard, Waterschap Rijnland): Bodemdaling en daaraan gerelateerd pijlverhoging, staat sterk
in de aandacht. Het rijk en de provincie willen graag handelen op dit thema. De kennis hiervoor moeten we samen
ontwikkelen.
-	Bodemdaling (Marinus Bogaard, Waterschap Rijnland): Het waterschap gaat het in hoofdlijnen om vermindering
van emissies, het sluiten van kringlopen, extensivering met meerwaarde, verbetering ecologisch beheer,
bodemmaatregelen voor vergroting van de bufferfunctie, integratie van plantaardige productie op veehouderijen,
en bodemdaling-remmende maatregelen in combinatie met natuurbeheer. Als boer kun je daarbij aansluiten en met
ideeën komen.
-	Water (Frank Lensinck, Veenweide-Innovatie Centrum): Je kunt als boer werken aan het verlagen van CO2- en
ammoniak-uitstoot door te gaan boeren op een hoger peil, want bij laag water komt er meer stikstof vrij uit het veen,
verdwijnen de kruiden uit grasland en wordt het gras rijker aan stikstof.
-	Water (Frank Lensinck, Veenweide-Innovatie Centrum): Er zijn een aantal bedrijfsmatige opties om te boeren op
hoog water: overschakelen naar Jerseys, “natte” teelten: lisdodde, cranberry’s, wilgen, vleesvee, rijst, vee met latere
weidegang, afwaarderen van grond en extensiveren.
-	Water (Frank Lensinck, Veenweide-Innovatie Centrum): Het waterschap zoekt naar mogelijkheden voor berging bij
piekbuien. Dit kun je als melkveehouder goed aanbieden. Je moet in gesprek gaan met het waterschap over de prijs
hiervan.

Waterbeheer bij verzilting
- Water vasthouden (Vincent Breen, Waterschap Hollandse Delta): De huidige waterbeheerssystemen zijn gericht op
het voorkomen van wateroverlast (overschotten) en niet op het vasthouden van zoet water. Het is in de context van
toenemende droogte goed om hier kritisch naar te kijken. Met stuwen en dammen kan het slootpeil opgezet worden
en de grondwaterstand verhoogd, zodat er meer zoet water in het gebied wordt vastgehouden.
-	Zoetwater aanvoer (Vincent Breen, Waterschap Hollandse Delta): Het aanvoeren van zoet water met een persleiding
is erg kostbaar. Daarom is het beter om te focussen op het vasthouden van zoet water dat valt in de winter.
-	Aangepast peilbeheer (Vincent Breen, Waterschap Hollandse Delta en Vince Kaandorp, Deltares): Een hogere
grondwaterstand kan resulteren in minder schade door droogte. Een peilopzet van 20-30 cm kan enkele meters
zoetwaterlens aanvullen en resulteren in minder schade door droogte. Hier moeten wel de gebruikers gezamenlijk
achter staan.
-	Peilgestuurde drainage (Gert-Jan de Blois, watertechnicus): Het sturen van het peil op bedrijfsniveau met
peilgestuurde drainage is goedkoper dan beregenen, kan je een hogere opbrengst opleveren en tijd besparen. Als je
slim stuurt kun je dit in een of twee jaar terugverdienen, maar het vraagt wel een flinke investering.
-	Kreekruginfiltratie (Vince Kaandorp, Deltares): Bij dit systeem wordt zoet water in een bestaande kreekrug gepompt.
De bestaande zoetwaterbel zal hierdoor toenemen. In de zomer kan hier water aan onttrokken worden. Dit systeem is
alleen bruikbaar als er een kreekrug (zand) en aanvoer van zoet water is.
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-	Bovengrondse waterbuffering (Vincent Breen, Waterschap Hollandse Delta): Bovengrondse waterbuffering gaat ten
koste van landbouw- en/of natuurgrond. Bovendien is de verdamping bij bovengrondse opslag erg hoog. Het levert
niet voldoende op om te kunnen beregenen in de akkerbouw.
-	Zoete en zoute sloten scheiden (Tim Moerman, Waterhouderij): Als je een gedetailleerd beeld hebt van het
watersysteem in het gebied, kun je misschien zoete en zoute sloten scheiden. Hier is onderzoek voor nodig.
-	Onderzoek (Tim Moerman, Waterhouderij): Onderzoek precies waar de zoute kwel zit in het gebied. Hier heeft
peilopzet de grootste impact. Begin met het gebied in kaart te brengen door te meten: waar zit zoet en zout water het
hele jaar rond.

Recreatie
-	Boerderijrecreatie (Jan Nieuwenhuizen, Newhouse Logies): Er is op dit moment veel meer vraag dan aanbod naar wat
boeren te bieden hebben: rust, ruimte en natuurbeleving. Er liggen overal kansen, juist in de Randstad. Het gaat erom
dat je iets vindt dat bij je past en waar je plezier uit haalt.
-	Boerderijrecreatie (Maja van Putte, ZLTO): Mogelijke activiteiten op de boerderij zijn: een uniek product door
samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijk eetpunt, kookboerderij, yogalessen, aanschuifdiners met
restaurants, culinaire fietstochten, boerengolf, pluktuin, verjaardagsfeestjes, koeknuffelen, adopteer een koe,
teambuilding / zeskamp, open dagen / koeien in de wei dag / boerderijfair, boerderijeducatie, klimmen tussen koeien,
blote voetenpad, theetuin, boerenpicknick, workshops kaasmaken, boerensauna, speelboerderij, escaperoom,
creatieve workshops, foodtrucks, kinderopvang, studieplekken, voedselbos.
-	Verbinding met de consument (Martin de Ruiter, Beleef het en eet het): Bij consumenten is veel onwetendheid over
de akkerbouw. Ze willen er graag over leren en komen massaal naar de zelfoogstboerderij. Helaas lukt het (nog) niet
hier onder de streep extra inkomen aan over te houden.
-	Verblijfsrecreatie (Joel Eichler, gemeente Goeree-Overflakkee): Het organiseren van overnachtingen zonder dat daar
aanpassingen in het landschap (extra bebouwing) voor nodig zijn, is makkelijker te realiseren en vergunnen.
-	Verblijfsrecreatie (Anja van de Bijl, Landschapscamping de Zonnehoeve): Een landschapscamping is een camping
die het landschap niet verslechtert, maar juist verfraait met allerlei landschappelijke elementen zoals struiken, bomen
en weide. Voor zo’n camping is wel meer ruimte nodig. Ga bij het kiezen van je activiteiten uit van de locatie waar het
bedrijf zich bevindt en sluit aan bij de sterke punten hiervan.

Waterpark Zuid-Holland
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Verantwoording
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