VERZOUTING EN VERDROGING IN HET WESTEN VAN NEDERLAND, MEER IN
HET BIJZONDER IN HET WESTLAND i
IR J. M. RIEMENS, Rijkstuinbouwconsulent te Naaldwijk, beschreef de gevolgen
van de verzouting voor de tuinbouw in het Westland en de maatregelen, diereeds
ter bestrijding van deverzouting zijn genomen.
1. GEBREK AAN GOEDWATER

Verzoutingenverdrogingzijn terugtebrengentot éénbegrip, n.1.gebrek aangoed
water. Vanuit deze gezichtshoek laten de verzouting en de verdroging zich niet behandelen,temeer daar zijgescheidenvoorkomen. Degewoneverdrogingis belangrijk
in Kennemerland, waar een dalende grondwaterstand merkbaar is. In het Westland
kent mendezeverdroging niet, behalvein incidentele gevallen, ontstaan door onoordeelkundige ontgrondingen. Door het provinciale ontgrondingsverbod is hieraan
echterpaalenperk gesteld. Alsgebied waar vooraldeverzouting van belangis,moet
in deeerste plaats het Westland worden genoemd, waar het boezem- en polderwater
door keukenzout verontreinigd is.
a. Verzouting
In het Westland kent menweleenphysiologische verdrogingbij de cultuur onder
glas.Buitenisdeneerslag groter dan deverdamping,waardoor dezoutenindegrond
naar benedenwordengespoeld.Onderglasvindt dikwijls het omgekeerde plaats. De
neerslag iser uitgeschakeld, terwijl deverdamping door degroterewarmtesterkeris.
Wordternunietofte weiniggegoten,danstijgt hetgrondwater naar bovenenlaatna
verdampingzijn zoutenin debovengrond achter. Bovendien worden dan de ballastzoutenvandemeststoffen nietuitgespoeld.Langzamerhandwordtde zoutconcentratie
in de grond zo hoog, dat plantenleven onmogeüjk wordt. Dezeverzouting kan met
goedgietwaterwordentegengegaan. In depractijk treedtechterregelmatigverzouting
opdoorfoutenvandekweker.Dooruitspoelenmetveelwaterzijn dezegrondenechter
weer te verbeteren.
b. Verdroging
In Kennemerland iseendalende grondwaterstand merkbaar. Vooreendeelligt dit
aan de abnormaal geringe regenval van de laatste jaren. Voor een ander gedeelte
wordt dit aan andere oorzaken toegeschreven. De verdroging is vooral sterk bij
Egmond en Castricum en bij het Noordzeekanaal. Bij Egmond en Castricum wordt
voordewaterleidingveelwater aan deduinen onttrokken. HetNoordzeekanaal heeft
eenverlagendeinvloedopdewaterstandindeduinen; verderonttrekkendefabrieken
rond Velzen ook veelwater aan deduinen.
DeprovincieNoordholland heeft eencommissiebenoemd,diezichmethetnijpende
waterprobleem bezighoudt en die bestudeert of het mogelijk is, de grondwaterstand
opeenbepaaldniveautebrengenendaaroptehandhaven.
Het is nog niet te zeggen of er uitvoerbare plannen ontworpen kunnen worden.
Bovendienzaldeuitvoering vaneventueleplannen nogwelenkelejaren opzichlaten
wachten. Detuinders,dienureedsverschillendejaren ernstigehindervandedroogte
ondervinden en bij wie soms gehele of gedeeltelijke misoogsten voorkomen, zoeken
zelfnaar middelen omdezetegenslagendoor droogtetevoorkomen.
In Egmond en Castricum is men reeds in 1930overgegaan tot het slaan vandiepboringen omhieruit water optepompen endaarmeehetland tebevloeien. Dit blijkt
uitstekend tevoldoen. Er zijn reeds een 200nortonpompen geslagen. De aanleg van
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eenpompinstallatie isnogal kostbaar. Het isgebleken, dat deaanleg per ha goedkoper
wordt naarmate het te bevloeien terrein groter is. Het isdaarom zeker gewenst, na te
gaan of samenwerking met buren mogelijk is.
Een onbeantwoorde vraag is nog, hoe lang men zonder bezwaar kan doorgaan met
het oppompen van water. Onder de duinen ligt een groot zoetwaterreservoir, datzich
boven zout water bevindt. Door het onttrekken van water aan dit reservoir wordt de
hoeveelheid zoet water kleiner. Zout water neemt de plaats in van zoet water. Het
gevaar is dan ook niet denkbeeldig, dat de nortonpompen tenslotte zout water gaan
geven.
2. OPBRENGSTVERLAGING

a. Door verdroging
Uit een enquête van de tuinbouwvoorlichtingsdienst te Amstelveen blijkt, dat in
1949 de aardbeienoogst van de droge gronden per oppervlakte-eenheid slechts ongeveer 35 % bedroeg van dievan degronden met eengoedevochthuishouding. De oogst
aan stambonen vandedrogegronden bedroegperoppervlakte-eenheid slechtsongeveer
20 % van die van de goede gronden.
Over de betekenis van de waterstand voor bloembollen is men geïnformeerd door
de proeven van professor BLAAUW. Voor bolgewassen is een grondwaterstand van
ongeveer 55 cm beneden het maaiveld het gunstigst. Een verlaging van 10 cm gaat
gepaard met een opbrengstreductie van ongeveer 10 %. Beneden 100 cm heeft het
grondwater weinig invloed meer, het gewas is dan geheel afhankelijk van de neerslag.
b. Door verzouting
De verzouting onder glas kan worden bestreden door gieten. Verder vragen de
gewassen veel gietwater. Het gietwater in het Westland nu is de laatste jaren echter
(dikwijls onbruikbaar door het hoge keukenzoutgehalte. Dit keukenzout heeft een
schadelijke invloed op de groei der gewassen. Het toelaatbare keukenzoutgehalte in
gietwaterisgebleken0,5gramperlitertebedragen. Hierbij dient opgemerkt te worden,
dat deze concentratie de oogstopbrengst van verschillende gewassen reeds enigszins
doet dalen. Bonen zijn al bijzonder gevoelig. Bij een proef met de variëteit Dubbele
Bonen Zonder Draad bracht de groep, begoten met water, dat 1gram keukenzout per
liter bevatte, ongeveer 31 % minder op dan die, begoten met leidingwater. Begieten
met water, dat 4 gram keukenzout per liter bevatte, deed de bonen vroegtijdig afsterven. Bij een proef met de tomaat Aika Craiggaf gietwater, dat 1gram keukenzout
per liter bevatte, 28 % opbrengstvermindering t.o.v. leidingwater. Gietwater, dat 4
gram keukenzout per liter bevatte, deed de planten nog niet afsterven. De opbrengstreductiet.o.v. plantenbegoten metleidingwater bedroegechter 54 %.
c. In geld uitgedrukt
Vanaf 1929 is het boezem- en polderwater van het Zuidhollands Glasdistrict regelmatig op het keukenzoutgehalte onderzocht. Deze waarnemingen maakten het mogelijk, in 1949 voor enkele gewassen een schadeberekening op te zetten. Voor tomaten
plus druiven kon een schadepost van f2.600.000,— perjaar alsgevolgvaneentehoog
zoutgehalteberekend worden.Hierbij werduitgegaan vaneenoogstreductievanslechts
10 %. Bovenvermelde proeven tonen welaan, dat dit percentagelaagis. Bij genoemde
tomatenproef gaf begieten met water, dat 0,5 gram keukenzout per liter bevatte, reeds
een opbrengstvermindering van 15 % t.o.v. het begieten met leidingwater.
De Commissie inzake het zoutgehalte der boezem- en polderwateren van Noordholland gaf in 1942 een berekening van het voordeel van ontzuring voor de glastuinbouw van Noordholland. Er werd hierbij uitgegaan van de geringste schade, welke op
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15%werd gesteld. Aldus kon alsvoordeelvanontziltingongeveerf1.000.000,—per
jaar berekend worden. Er waren echter wel gebieden, waar geen zoutschade optrad.
Zo is het keukenzoutgehalte van het boezemwater in de omgeving van Aalsmeer
meestal lager dan 0,250gram per liter. Dit iste danken aan de door het Hoogheemraadschap Rijnland genomen maatregelen ter verversing van het boezemwater. Dit
gebied geniet dus reeds het voordeel van ontzilting.
3. WAAR HET ZOUT VANDAAN KOMT

De oorzaken van verzouting van het boezem- en polderwater werden reeds
door Dr DEBAKKER beschreven (blz. 45).
EenzoutbalansvoorDelfland zieterheelandersuitdandievan Rijnland. In Delfland speelt de zoute kwel thans een zeer ondergeschikte rol t.o.v. het zoutbezwaar
door andere oorzaken. Absoluut genomen is de kwel in Delfland echter zeker niet
vanminder betekenis dan in Rijnland.
Eén diepboring levert bij een debiet van 1liter per seconde 86,4 M3 water per
dagop.Bijeenzoutgehaltevan4gramperliter(gemiddeldevanAalkeet-Binnenpolder)
betekent dat per dag een hoeveelheid keukenzout van ongeveer 350kg.
Deverzouting der benedenrivieren kan goedworden gedemonstreerd metwatzich
inhet Westland heeft afgespeeld. Tot 1893konnogzoetwater uitdeWaterweg door
de Oranjesluis te 's-Gravenzande worden binnengelaten, doch in genoemdjaar werd
dit inlaten door het Hoogheemraadschap Delfland verboden, wegens het te hoge
zoutgehalte. In 1921 zag Delfland zich genoodzaakt, wegens dezelfde oorzaak, het
binnenlaten bij Maassluis te verbieden en in 1934 bleek zelfs geen voldoende zoet
water door de Vijfsluizen, gelegen tussen Vlaardingen en Schiedam, beschikbaar te
zijn. Debouw van deParkhavensluis te Rotterdam bood toen degelegenheid tot het
maken vaneennieuweinlaat. HiermedewasdeOostgrens vanDelfland bereikt. Ook
hierishetwater verzout enop hetogenblik isdetoestand zo,dat Delfland zichvaak
nietmeerrechtstreeks van zoetwater kan voorzien,maar dit moetverkrijgen vanhet
Hoogheemraadschap Rijnland.
Debelangrijkste oorzaakvandeverzoutingvandegebiedentenNoordenenZuiden
van het Noordzeekanaal is het naar binnen komen van grote hoeveelheden zout bij
hetschuttenvanzeeschependoor desluizenbijIJmuiden.Perdubbeleschuttingkomt
hier een hoeveelheid keukenzout naar binnen, dievoldoende isom een trein van 100
wagonsà 15 tontebevrachten.Ditismogelijk, doordathetzoutewater,dat soortelijk
zwaarderisdan zoetwater,zichlangsdebodem naar binnen beweegt. Dezelfde zoutbewegingvindt plaats opde benedenrivieren.
Het enigemiddel omverzouting vanwater tegen tegaan istot nogtoegebleken te
zijn hetdoorspoelen metzoetwater.
Rijnland heeft sinds 1927 maatregelen genomen om het boezemwater met zoet
water door te spoelen. Door bij Gouda water uit de Hollandse IJselin telaten en te
spuiendoordesluizenbijKatwijkenlangshetNoordzeekanaal,heeft mendetoestand
belangrijk kunnen verbeteren.
In Noordholland boven het Noordzeekanaal zijn ook maatregelen genomen voor
verversing van het polder- en boezemwater. Een belangrijke verbetering trad op,
nadat deafsluiting van deZuiderzeein 1932tot stand wasgekomen en de ontzilting
van het IJsselmeer in dejaren 1936-1937 practisch wasvoltooid. In de eerste plaats
verviel de verzoutende invloed van de Zuiderzee, verder kon het IJsselmeerwater
gebruikt worden om het van andere bronnen afkomstige zout wegte spoelen. Werd
van 1930tot 1934indeSchermerboezem gemiddeld nogongeveer 5gram keukenzout
per liter water aangetroffen, in 1937was dit al teruggebracht tot ongeveer 1,1 gram
per liter.
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Delfland heeft al enkele jaren bij de Parksluizen zout water moeten inlaten. In
October 1947werd daar ongeveer 10,6millioen M3 water ingelaten. Het gemiddelde
zoutgehalte in de Nieuwe Maas bedroeg in die maand ongeveer 4,5 gram per liter
water. Men komt zo voor die maand op een ingelaten hoeveelheid keukenzout van
47.700ton.Ditiseenhoeveelheid,voldoendeom3180wagonsà 15tontebevrachten.
Bijeenlengtevandewagonsvan 10Misditeentreinvan31,8kmlengte.Dekeukenzoutgehalten van het boezemwater hepen dan ook hoog op. Op 3 November 1947
werden o.a. de volgende keukenzoutgehalten in grammen per liter water waargenomen: Schie 7,2; Hoornse Vaart 7,2; Maassluis 4,3; Rodenrijse Vaart 3,6; Nootdorp2,8;Loosduinen 2,4;Poeldijk 2,3; Naaldwijk 2,2;'s-Gravenzande 1,8. Deenige
vrij gunstige uitzonderingwerd gevormd door het polderwater van deOude ofHoge
Polder van Pijnacker, waar een keukenzoutgehalte van0,6 gram per liter werd waargenomen.Dezepolderbetrekt viaeenduikerwatervan Rijnland.
Naar aanleiding van het gebeurde in 1947 heeft Delfland maatregelen genomen.
Twee noodvoorzieningen zijn ingericht voor het aanvoeren van zoet water. Deze
noodgemaaltjes zijn geplaatst op de twee punten, waar de boezem van Delfland
contact heeft met ander boezemwater, n.1. met Rijnland en Schieland. Het gemaaltje
voor Schieland is wegens ondoelmatigheid weer stilgelegd. Het noodgemaaltje te
Leidschendam heeft zeker een gunstige invloed op het zoutgehalte van Demands
boezem, daar minder zout water ingelaten behoeft te worden. Niet heel Delfland
profiteert in gelijke mate van de verbetering. Uit vergelijking der zoutgehalten van
het boezemwater van 1947met dievan 1949blijkt, dat speciaal het Westland geprofiteerd heeft van deverbetering en welnog het meest deplaatsen, diedicht bij Leidschendam zijn gelegen.
De noodvoorziening is echter lang niet voldoende om de boezem zoet te houden.
Momenteel is decapaciteit te Leidschendam 2 M3 per seconde. Delfland heeft Rijnlandechtervergunninggevraagdvoor eengemaalvan 3aggregaten,elkvan 3M3per
seconde,waarvan 2effectief en 1alsreserve. Debehoefte wordt gesteld op 6M3per
seconde voor thans en 9 M3 per seconde gedurende zeer droge tijden in een verder
verschiet.
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