Klimaatverandering, toenemende
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Nieuwe inzichten neerslaglenzen en
oplossingen

Jouke Velstra

Onderzoeksvragen
•Hoe ontwikkelt de verzilting in Noord-Nederland zich op perceelsniveau nu en
in de toekomst?
•Welke percepties zijn er in Noord-Nederland op de toenemende verzilting?
Wordt het als kans of risico gezien?
•Wat voor mogelijkheden zijn er voor adaptieve maatregelen, zoals zilte
landbouw?
Deze kennisvragen zijn in dit project onderzocht in drie parallelle sporen
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Drie sporen
Spoor verzilting

Spoor perceptie

Verziltingsrisocokaart

Perceptiedocument

Sociaal-economisch
spoor

Kansen zilte landbouw
Zouttolerantie
gewassen

Synthese
&
oplossingsrichtingen
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Waarom is er sprake van
verzilting?

Jaar 800 (1150 jaar geleden)

Inpolderingen vanaf 1300

Zoutgehalte in het
grondwater in 2000

getijdegebied

veen
zand

getijdegebied

•

Toename verzilting door:
– Inpoldering
– Klimaatverandering (meteorologisch)

– Bodemdaling
– Zeespiegelstijging
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Neerslaglens

de Louw (2010)
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Metingen op 18 percelen
• Periode maart tot oktober
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Effect van drainafstand en
onverzadigde zone
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Effect van greppels

Drains en greppels
• Veldrainage trekt zout omhoog
Vaalburg (drains)

Klaver (greppels)
sloot

greppel

greppel
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Risico verdwijnen neerslaglens
Huidige
situatie

• Op basis van reeks criteria
en honderden
modelsimulaties met
SEAWAT voor verschillende
parameters: bodemtype, etc.

Toekomst volgens W+

• Alleen klimaat (W+)
• Geen bodemdaling,
• Geen zeespiegelstijging
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Neerslaglens
•

Bepalend voor verdwijnen neerslaglens
– Kwel
– Velddrainage (afstand en diepte)

•

Sprake van potentiële verzilting gewassen wanneer neerslaglens
verdwijnt

•

Het is echter niet zo dat automatisch verziltingsschade optreedt
als de zoetwaterlenzen verdwijnen
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SWAP: Optrekkend zout in
onverzadigde zone
Grass

Rooting depth = 30cm

Potato

Rooting depth = 10-50cm
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Neerslaglens
•

Verzilting van de wortelzone ontstaat door processen in de
onverzadigde zone en de verzadigde zone.

•

Simulaties met SWAP zijn nooit zijn geverifieerd of gecalibreerd
met metingen en dus theoretisch zijn en voorlopig blijven.
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Volledig geïntegreerd simuleren
verzadigde en onverzadigde zone
•

Modelbenadering Acacia-SIMBA o.b.v. FlexPDE
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Conclusies andere sporen
•

•

Perceptiespoor
–

Zilte gewassen ziet niemand als een serieus alternatief.

–

Bewuster omgaan met drainage en de aanwezige zoetwaterlenzen

–

Agrariërs denken aan drainage en veredeling.

Socio economisch spoor
–

Processen die leiden tot schade aan de planten door verzilting onvoldoende
begrepen.

–

Landbouwgewassen (veel) zouttoleranter zijn dan tot nu toe aangenomen.

–

Zilte landbouw en aquacultuur staan nog in de kinderschoenen. Investering is
hoog en financiële opbrengst onzeker.
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Hoe verder: Kwetsbaarheid
wortelzone
•

Verdieping risicokaart: doorvertaling grondwater naar
onverzadigde zone
–
–
–
–
–

•

Geïntegreerde verzadigde / onverzadigde model benadering
Kwetsbaarheid wortelzone
Meten aan verzilting in onverzadigde zone
Meetseries ter onderbouwing en toetsing van de modellen
Aantoonbare en geverifieerde uitspraken kwetsbaarheid wortelzone

Resultaten vertalen naar:
– wat betekent dat voor de bedrijfsvoering
– inzoomen op regio’s and regio specifieke strategie opstellen
– vertaalslag naar mogelijke schade en opbrengstderving
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Kansrijke oplossingsrichtingen
• Veredeling (toleranter maken voor zout)
• Nieuwe benadering velddrainage
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Hoe verder: Praktijkproef
maatregel
•

Veldproef aanpassen velddrainage

•

Huidige velddrainage is gedateerd en alleen gericht op
ontwatering.

•

Nieuwe benadering velddrainage stuurt op:
–
–
–
–

•

Ontwatering,
Vochtgehalte,
Vorming/behoud zoetwater lens,
Bescherming tegen verzilting.

Combinatie van modelsimulaties met praktijkproef voor testen
drainageontwerpen en metingen (on)verzadigd eerste stappen
naar nieuwe drainage normen.

18

Tot slot
•

Rapport verzilting: Een verziltingsrisicokaart van de huidige en
toekomstige situatie, die op perceelsniveau inzicht geeft in de verzilting
van Noord-Nederland.

•

Rapport percepties: Een rapport met de percepties van zowel gebruikers
(agrariërs) als beheerders van de ruimte in Noord-Nederland

•

Rapport socio-economie: Een ruimtelijke schets van de factoren die het
sociaal-economische klimaat in Noord-Nederland bepalen voor zilte
landbouw.

•

Syntheserapport: Door de resultaten van deze sporen te combineren
worden conclusies getrokken over het verschil tussen perceptie en
werkelijkheid en worden mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd om
gebruik te maken van de kans van dan wel voor het verkleinen van de
bedreiging van toenemende verzilting.

•

Irrigation and Drainage. Publicatie in internationaal tijdschrift.
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Dank voor uw aandacht

www.acaciawater.com
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