Publiek-private samenwerking

‘We moeten leren leven met zout’
In Leven met Zout werken Wageningse onderzoekers samen met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan een kosteneffectieve mix van waterbeheer,
watertechnologie en agrotechnologie, om delta’s overal ter wereld leefbaar te houden
ondanks stijgende zoutgehalten in zoet water.

Dijk langs de Oosterschelde. ‘Zeeland zou een proeftuin voor andere delta’s kunnen zijn.’

‘We moeten ophouden met te vechten
tegen zout, maar er mee leren leven’, vat Rik
van den Bosch van Alterra, onderdeel van
Wageningen UR, het samen. Daar is om te
beginnen een aanpassing van het landbouwsysteem voor nodig, met zouttolerante gewassen, andere teeltsystemen en aquacultuur,

legt hij uit. Ten tweede moet er aandacht
komen voor hoe het waterbeheer zo te organiseren dat de gewassen die er staan water
krijgen met een zoutgehalte dat ze nog net
tolereren. Dus slim sturen van water op lokaal
niveau. ‘Ten derde, en dat speelt vooral in
ontwikkelingslanden, moeten we inzetten op

kleinschalige ontziltingstechnologie. Ontzilting
is niet nieuw, maar kost veel energie. Met
kleinschalige ontziltingsinstallaties op zonne- en
windenergie kunnen kleine gemeenschappen
van zoet water worden voorzien in bijvoorbeeld
Bangladesh’.
De partners in Leven met Zout willen de drie
ingrediënten graag in een specifieke delta
ergens ter wereld gaan optimaliseren. Zeeland
zou daar een prima proeftuin voor kunnen zijn,
aldus Van den Bosch.
Wat betreft de financiering, in de topsector
Water is voor 2012-2014 jaarlijks 1,5 miljoen
gereserveerd voor DLO, voor drie jaar samen
4,5 miljoen. Ook hebben verschillende private
partijen hun medewerking toegezegd: schaalen schelpdierbedrijf Prins & Dingemanse,
watertechnologiebedrijven Paques en Voltea,
en Dacom dat meet- en regelsystemen ontwikkelt. Verder brengt Plant Research International
haar activiteiten in Zeeland in, waaronder
Zeeuwse Tong.
Van den Bosch: ‘We gaan het plan nu
verder uitwerken; kennisvragen formuleren,
onderzoeksvoorstellen maken en overleggen
met private partijen. Met KB-financiering zijn
we gestart met slim waterbeheer voor de
sturing van de zoutconcentratie in grond- en
oppervlaktewater (zie pagina 7, red.). Met de
financiering uit de topsector Water starten we
nu ook de andere componenten snel op.’
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