verslag
Samenspel water en land biedt
Zeeland nieuwe mogelijkheden
Zeecultuurparken in de zuidwestelijke delta kunnen er in de toekomst mede
voor zorgen dat het samenspel van water en land in Zeeland niet alleen
oplossingen biedt voor de zoet- en zoutwaterproblematiek, maar ook
mogelijkheden voor ondernemers en de biogebaseerde economie. Dat zei
waterstaatdeskundige en Zuid-Hollands Statenlid Ronald Waterman op
9 februari, tijdens de tweede Watertop van de stichting Kennis Netwerk Delta
Water (KNDW) in het geheel vernieuwde Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Voor degenen die teleurgesteld zijn over het niet uitvoeren van het Kierbesluit
wees Waterman erop dat er al kieren zitten in de Haringvlietsluizen.

D

oor de bouw van de Haringvlietdam is het Haringvliet
veranderd in een zoetwatermeer.
De afsluiting van het Haringvliet heeft ook
nadelige gevolgen. Daarom besloot het Rijk in
2000 de Haringvlietsluizen ook bij vloed op
een kier te zetten.
Waterman: “In het noorden van de zuidwestelijke delta bevindt zich de Biesbosch (met
zijn spaarbekkens), het Hollands Diep en het
Haringvliet. De zoetwatervoorraad, die daar
mede onder invloed van de Deltawerken is
ontstaan, is van zeer grote betekenis als
industriewater, irrigatiewater voor de
landbouw en drinkwater. Het Kierbesluit was
bedoeld om het estuariene karakter van het
gebied weer te vergroten, om het zeeforel en
zalm mogelijk te maken weer stroomopwaarts te trekken en paling de kans te geven
zijn paargebied te bereiken.”
Doordat er al vanaf het begin in de pijlers van
de Haringvlietsluizen zes ‘kanalen’ zitten om
vissen de mogelijkheid te geven van het
Haringvliet naar de Noordzee te zwemmen
en andersom, heeft volgens Waterman al
uitwisseling van mariene organismen plaats.
Wanneer de kier alsnog opengaat, mag het
brakke water niet verder komen dan het spui.
“We moeten de zoetwatervoorraad veiligstellen, omdat zoet water essentieel is voor
de landbouw, zowel op Goeree-Overflakkee
en Schouwen-Duiveland als in West-Brabant.

Verzilting

De enorme algenplaag in het voormalige
intergetijdegebied Krammer-Volkerak en
Zoommeer is volgens Waterman op te lossen
door verzilting en zelfs het opnieuw toelaten
van getijden. Daarvoor is het nodig een
complex plan uit te voeren, dat bestaat uit
het realiseren van een getijdencentrale van
60 à 70 megaWatt en de aanleg van een
duurzame jachthaven op enige afstand van
Port Zélande aan de binnenkant van de
scheepssluis. “Door de Krammersluis open te
zetten krijg je verzilting. Het gevaar dreigt
dat een zoutlek optreedt vanaf de Volkeraksluis richting Biesbosch, Hollands Diep,
Haringvliet en zelfs West-Brabant. In de
Afsluitdijk doen we al proeven met een
methode om dat te voorkomen: een dubbel
bellenscherm, gekoppeld aan zoetwaterinjectie. Uiteindelijk willen we zeecultuurparken realiseren, zowel rond de Oosterschelde als Grevelingen, Krammer-Volkerak
en Zoommeer. Ook de industrie heeft
belangstelling voor het van de grond tillen
van de biogebaseerde economie, die zich
niet alleen hoeft te beperken tot (het

Door zes 'kanalen' in de pijlers van de Haringvlietsluizen heeft nu al uitwisseling van mariene organismen plaats
(foto: Rijkswaterstaat).

stimuleren van) vormen van aquacultuur,
zoals de kweek van vis als zeetong en tarbot
of mariene organismen als zeekool, zeekraal
en lamsoor.”
Waterman denkt dat deze parken ook het
toerisme zullen stimuleren en een rol kunnen
spelen bij de ‘groene’ productie van fijne
chemicaliën. “Daarnaast kijken we naar de
mogelijkheid een eiland aan te leggen in de
vorm van een valmeercentrale, met
windmolens en opslag van energie,
waardoor je onregelmatigheden in de
toevoer van windenergie kunt afvlakken.
Ten slotte overwegen we Bergen op Zoom
weer met de zee te verbinden, door middel
van een open verbinding van de Binnen- met
de Oosterschelde.” Dat betekent volgens hem
nieuwe mogelijkheden voor kwekers van
kokkels en mosselen.

Zeeboerderij

Ook Willem Brandenburg van de
Wageningen Universiteit kon uiteindelijk een
positief vooruitzicht presenteren: “De
agroproductie moet tegen 2050 zijn
verdubbeld om de dan verwachte 9,2 miljard
aardbewoners te kunnen voeden, kleden en
van energie voorzien. Dat kan alleen
wanneer we niet meer praten over
biodiversiteit en duurzaamheid. Een betere
oplossing is de productie naar zee brengen:
grootschalige teelt van zeewier in combinatie
met buitengaatse windparken. Meervoudig
ruimtegebruik is een uitdaging.” Volgens
Brandenburg wordt straks op zee meer droge
stof per hectare geproduceerd dan op land.
De op de open-zeeboerderijen gekweekte

wieren bieden de levensmiddelenindustrie
bovendien een goede vervanging voor
dierlijke eiwitten. Dat reduceert de
ecologische voetafdruk. Golfdemping zorgt
voor inpassing van de zeevoedselfabrieken in
een klimaatbestendige kustverdediging.
Over een paar maanden komt de eerste
zeeboerderij in bedrijf bij de Schelphoek in
de Oosterschelde. “Na analyse van de
resultaten kunnen we naar de Voordelta.”
De bijeenkomst maakte nog eens duidelijk
dat het kweken van algen voor zowel
energieopwekking als voedselproductie
steeds belangrijker wordt. Spreker Martijn
Stevens (adviseur op het gebied van
vormgeving in het landschap) ging bijvoorbeeld, tijdens zijn lezing over nieuwe
uitdagingen voor bedrijfsleven en overheden
in de zuidwestelijke delta, in op een door het
Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA
ontwikkeld proces om algen te kweken op de
oceaan. “We moeten groot denken en slim
handelen en ons afvragen hoe we, in het
kader van de biogebaseerde economie,
landbouwgronden onder de waterspiegel
kunnen realiseren.”
De Watertop, die te beschouwen was als een
doorkijkje naar de mogelijke toekomst van
het deltagebied, trok ongeveer 50 bezoekers
van onder meer bedrijven, Evides,
Hogeschool Zeeland, Rijkswaterstaat,
Waterschap Scheldestromen en overheden.
Vooral de combinatie van vernieuwing,
duurzaamheid en in een vroeg stadium
gegenereerd maatschappelijk draagvlak - die
in de presentaties doorklonk - viel op.
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