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Klimaatbestendige landbouw in het 

Lauwersmeergebied

- Noordelijk kustgebied

- Akkerbouw



Enkele kengetallen

Aantal gespecialiseerde akkerbouw bedrijven

(2015) 

GR:  920

FRL: 300

Pootaardappel areaal: ruim 17.000 ha 



Enkele kengetallen

Pootaardappelsector:

• Ca. 23% van de wereldwijde export komt 

uit FRL en GR 

• Export naar meer dan 85 landen

• Ca. 5600 mensen hebben direct (1400) en 

indirect (4200) werk in deze sector 



Klimaatbestendige landbouw?

= 

Landbouw bestand tegen effecten van 

klimaatverandering : 

- Het wordt natter

- Het wordt droger

- Het wordt warmer 

- De zeespiegel stijgt



Effecten van klimaatverandering 

• Zakkend grondwaterpeil

• Wateroverlast / - tekort

• Nieuwe ziekten en plagen 

• Verdroging/verbranding gewassen

• Inklinking bodem

• Verzilting 







Specifiek voor het kustgebied en dus ook 

Lauwersmeergebied: 

Verzilting en minder zoetwater 

beschikbaar in groeiseizoen

- Wereldwijd groot probleem 

- Azië, Afrika, Midden Oosten, Australië





Kustontwikkeling en zout

Ca. 1000 jaar geleden

Bron: Acacia 
water 



Specifiek voor het kustgebied en dus ook 

Lauwersmeergebied: 

Verzilting 

- Overgang zoet-zout in het grondwater 

rond drainage niveau

- Telen op zoet water lenzen:



Zoet en zout in perceel

Bron: 
Acacia 
Water 



Situatie huidig



Situatie 2050 - bij bodemdaling, zeespiegelstijging en droge zomers 





Specifiek voor het kustgebied en dus ook 

Lauwersmeergebied: 

Toename verzilting en minder 

zoetwater beschikbaar in groeiseizoen





Specifiek voor het kustgebied en dus ook 

Lauwersmeergebied: 

Toename verzilting en minder 

zoetwater beschikbaar in groeiseizoen

Wat kunnen we er aan doen? 

Mitigatie zolang het kan, adaptatie als het 

moet 







Spaarwater

• Bron: Acacia Water 

Druppel
irrigatie

Anti-
verziltings
drainage

Ondergrondse 
opslag





De zoete stuw: 
de stuw die zout afvoert i.p.v. zoet 

• Traditioneel
• Afvoer zoet water

• Zoete stuw (onderspuier)
• Afvoer zout water

innovatie door Acacia Water en HHNK
Genomineerd waterinnovatieprijs 2017



Gewassen en teeltsystemen

Kennis mbt: 

• Zout/droogte tolerantie gewassen op klei

• Interactie bodem/plantenwortels

• Bodem onder zoute omstandigheden (rol 

organische stof)

• Effecten van grondbewerking, bemesting

• Zoute en zoete systemen naast elkaar



2050 Jouke



2050 Jouke



Gewassen en teeltsystemen

Marktontwikkeling: 

- Bestaande zout/droogte tolerante 

gewassen (aardappel) 

- Halofyten 

Realiseren verdienmodel voor de 

akkerbouwer!



Overheid/politiek 

• Innovatie stimuleren (Waddenfonds!) 

• Belemmerende wetgeving wegnemen 

• Veilige veredelingstechnieken toestaan

• Flankerend beleid 



Overheid/politiek 

- Beperkte hoeveelheid zoet water 

wereldwijd

- Impact van verdroging en verzilting niet 

alleen voor de landbouw 

- Voedselvraagstuk i.r.t. klimaat 



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

En de boer 
in 2050: Hij 
ploegde 
voort? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA
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Dank voor uw aandacht 

www.thepotatovalley.nl

http://www.thepotatovalley.nl

