CO M M E N TA A R

Verzilting door tsunami
Nu de hulp aan de slachtoffers van de zeebeving op gang komt, komen er berichten
dat de vloedgolf desastreuze gevolgen heeft voor de toekomst van de drinkwatervoorziening en de landbouw in het rampgebied. In de New Scientist stellen wetenschappers bijvoorbeeld dat het jaren zal duren voor de drinkwatervoorziening op de
eilanden is hersteld. De bronnen moeten worden leeggepompt, gedesinfecteerd en
opnieuw gevuld. En hoe zit het met rijstvelden en plantages? Zullen die ook jaren
last hebben van het zoute water?
Ir. Henk Ritzema van Alterra-ILRI,
expert op het gebied van drainage en
verzilting:
‘Het grootste probleem bestaat op de
eilanden, zoals de Malediven. Je hebt
daar een zanderige bodem die sterk
doorlatend is. Ik denk ook dat de
Malediven minder regenval hebben dan
bijvoorbeeld de kuststreken van ZuidIndia, Sri Lanka en Sumatra, omdat de
eilanden laag zijn, waardoor het weinig
regent. En dan spoelt het zoute water
minder snel weg.
Je moet ook onderscheid maken tussen
open bronnen en putten. Bij de open
bronnen is het net als bij de vennetjes en
meertjes op de Waddeneilanden. Die
worden ook gevoed door een
zoetwaterbel. Als daar zout water
overheen spoelt, dan raken de open
bronnen verontreinigd. Dan moet je
inderdaad het zoute water eruit pompen
en alles desinfecteren, want er komt
natuurlijk niet alleen zout water in maar
ook een heleboel troep. Deze
verontreinigingen zijn een groter
probleem dan het zoute water. Mensen
proeven het als water zout of brak is,
maar niet als er allerlei bacteriën in
zitten.
Bij putten maakt het veel uit hoe diep ze
zijn en of de bodem doorlatend is of
niet. Veel van die putten halen het water
uit diepere zoetwaterlagen. Die liggen

vaak op een diepte van tien tot meer dan
dertig meter, meestal onder een slecht
doorlatende bodemlaag. Als daar
kortstondig een zoutwatervloed
overheen komt, heb je slechts een korte
periode van infiltratie. Dat hoeft bij
minder doorlatende bodems niet zo’n
groot probleem te zijn. Maar ik kan me
voorstellen dat je op de eilanden
problemen krijgt door de zanderige,
doorlatende bodem.
Bij de landbouw in de kustzones van
Zuid-India, Sri Lanka en Sumatra is
vooral het herstellen van de
infrastructuur belangrijk. De complete
waterhuishouding - kanalen, sloten,
drains, sluizen, bruggen, enzovoorts - is
vernield. Die heb je wel nodig om het
zoute water weer van de sawa’s te
spoelen en het zoete regenwater af te
voeren. Er valt wel voldoende regen. In
Sri Lanka hebben ze nu al problemen
met de hevige regenval.
Ik geloof niet dat verzilting van de grond
in deze gebieden een probleem zal
vormen. Heel anders was dat bij de
watersnoodramp in Zeeland. Toen heeft
er maandenlang zout water op de
landbouwgebieden gestaan. Ik verwacht
dat één moessonseizoen voldoende
regen oplevert om het zout uit de grond
te spoelen. Maar dan moet de
infrastructuur wel zijn hersteld.’
Martin Woestenburg

