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ACHTERGROND

Door bodemdaling en de
stijgende zeespiegel verzilt
steeds meer waardevolle
landbouwgrond

Zout water en landbouw? Gezworen vijanden! Dat is niet helemaal waar,
want volgens de laatste inzichten kunnen landbouwgewassen best een
beetje zout hebben. Dat is goed nieuws, want bodemverzilting is wereldwijd
een bedreiging voor landbouwgronden. In het agrarische Nederland willen
boeren en waterbeheerders er echter (nog) niet aan. “Zij blijven liever in
hun comfortzone.”

D

oor bodemdaling en de stijgende zeespiegel verzilt steeds meer waardevolle
landbouwgrond. Wereldwijd is er minstens 1,5 miljard hectare grond waarop de
meeste eetbare gewassen niet groeien, omdat de bodem een hoog zoutgehalte
bevat. In Nederland gaat het naar verwachting binnen vijftien tot twintig jaar om
150.000 hectare land, vooral in de kustprovincies. Het is op dit moment al nodig
om sommige gebieden door te spoelen met kostbaar zoetwater om de verzilting tegen te gaan.
Logisch dus dat wetenschappers zich buigen over de vraag hoe verzilte landbouwgrond toch
in gebruik kan blijven. Zij proberen al jaren om gangbare landbouwgewassen zoutbestendiger
te maken met gentechnologie. Het valt echter niet mee om zouttolerantie als e
 igenschap in
te brengen. Maar de laatste tijd wordt duidelijk dat dit misschien ook eigenlijk niet nodig is,
omdat landbouwgewassen best een beetje zout kunnen hebben.
MEER MOGELIJK
“Met zout en brak water is veel meer mogelijk dan we denken”, zegt Arjen de Vos, gepromo
veerd op zouttolerante gewassen en werkzaam bij Zilt Proefbedrijf op Texel. Dit bedrijf test
welke bestaande soorten aardappels, biet, gerst en wortelen bestand zijn tegen zout. Dit
jaar lichten De Vos en zijn collega’s bijvoorbeeld 200 aardappelsoorten door in de 1 hectare
grote proeftuin. Door de gewassen met verschillende zoutconcentraties te irrigeren – van
zoetwater tot bijkans zeewater – kunnen zij achterhalen bij welke zoutconcentratie de groei
begint af te nemen en hoe snel dit gaat. Dit werkt volgens het principe van survival of the
fittest: als planten doodgaan, gaan ze dood, alleen de overlevers zijn interessant.
Het blijkt dat bepaalde aardappelrassen twee tot drie keer zouttoleranter zijn dan alge
meen wordt aangenomen. En ook de smaak is prima. De Vos meldt trots dat een dubbelblind
testpanel constateerde dat de aardappels van Texelse bodem zelfs zoeter zijn dan hun soort
genoten die onder zoete omstandigheden zijn geteeld. “Veel planten gaan onder zoutstress
extra suikers aanmaken. Zaden, wortels en knollen in zoute grond bevatten dus relatief veel
suiker. Het zout gaat vooral in de bladeren zitten.” >
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Als zout of brak water inderdaad niet zoveel kwaad kan én
het mogelijk is om gangbare gewassen te kweken in ver
zilte grond, kunnen talloze landbouwgebieden in de wereld
opnieuw in gebruik genomen worden. Het behoeft geen

betoog dat dit kan bijdragen aan een oplossing voor het
wereldwijde voedselprobleem dat de komende decennia

dreigt te ontstaan. Tot zover het goede nieuws. Het slechte
nieuws is dat de nieuwe inzichten rond zouttolerantie voor
alsnog op weinig instemming en erkenning kunnen rekenen.
Zilt Proefbedrijf heeft bijvoorbeeld grote moeite om geld los
te peuteren voor zijn onderzoek. De meeste geldstromen
gaan naar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ge
richt op de genetische eigenschappen van zouttolerante
gewassen – en niet op de praktische screening van gangbare
landbouwgewassen. De Vos: “De basis van ons onderzoek
is wetenschappelijk, maar de uitgangspunten praktisch:
boeren en veredelaars moeten er iets aan hebben. D
 aarin
zijn wij redelijk uitzonderlijk. Subsidies van de overheid
zijn lastig te krijgen, want om de een of andere reden valt
zouttolerantie niet in de beleidskaders van klimaatslimme
landbouw. Ook bedrijven schrikken ervoor terug om hun
r&d-geld te steken in iets totaal nieuws als zilte landbouw.
Eigenlijk zijn we al blij als we gratis zaaimateriaal van ver
edelaars krijgen om gewassen te testen.”
Het gebrek aan financiering komt doordat de urgentie in
Nederland ontbreekt, aldus Lodewijk Stuyt, wetenschap
pelijk medewerker van Alterra Wageningen UR. “Vijf jaar
geleden stond de beperkte beschikbaarheid van zoetwater
en de zoektocht naar alternatieven in de landbouw hoger op
de agenda dan nu. Uiteindelijk begint het namelijk altijd wel
weer te regenen.”
STERKE LOBBY
Ook de agrarische sector zelf wil er niet aan. “Er is een
sterke lobby van landbouworganisatie LTO om de landbouw
zoet te houden. De vrees dat zout schade aanricht is zo groot
dat agrariërs liever alles bij het oude laten”, zegt De Vos. Er
is dus weinig animo om de normen – de ‘zoutdrempels’ voor
de landbouw, die de waterschappen gebruiken als uitgangs

punt voor hun beleid – aan te passen.
De Vos: “De normen die wij in Nederland hanteren, zijn ge
baseerd op data van zeventig jaar geleden, waarbij het vaak
maar om onderzoek naar één ras ging.”
Stuyt: “Waterbeheerders proberen onder alle omstandig
heden onder de afgesproken normen te blijven, en de
gebruikers zijn daar tevreden mee. Het is een illusie om te
denken dat de zouttolerantie van gewassen door de sector
en de waterbeheerders zelf ter discussie wordt gesteld.
Zij blijven liever in hun comfortzone. We hebben het in
Nederland samen goed geregeld, dus waarom zouden we
dat veranderen?”
Volgens Stuyt is droogteschade aan gewassen echter erger
dan zoutschade. In tijden van zoetwaterschaarste kunnen
agrariërs beter doorgaan met beregenen met brak of zout
water, dan stoppen met beregenen, stelt hij. “Soms moet
je wat zoutschade accepteren om erger – droogteschade –
te voorkomen, en veel boeren weten dat. Ik ken a
 grariërs
in Noord-Nederland en Flevoland die hun land soms nood
gedwongen beregenen met water dat aanzienlijk b
 rakker
is dan de normen voorschrijven, maar na afloop geen
merkbare gewasschade hebben. Op die manier weten zij
met succes droogteschade te voorkomen.”
BUITENLAND
In Nederland gaat het misschien altijd wel weer regenen,
maar in het buitenland is dat lang niet altijd zo. Landen
als Israël en Saoedi-Arabië steken veel geld in de ontzil
ting van zeewater. “Stel je voor dat dit niet meer zou hoe
ven”, filosofeert Stuyt. Als voorbeeld noemt hij de westkant
van de Nijldelta, waar de Egyptische regering momenteel
honderdduizenden hectares grond landbouwrijp maakt. “Als
die beregend kunnen worden met water dat iets brakker is
dan voorheen, hoeft er niet meer te worden geïnvesteerd in
maatregelen om het water zoet te houden. Elke procent gro
tere zouttolerantie van gewassen scheelt dan al veel geld.”
De Vos merkt dan ook dat de mindset in het buitenland
wat begint te kantelen, nadat ook daar jarenlang het dog
ma overheerste dat landbouw en zout niet samengaan.
Laatst mocht hij bijvoorbeeld op het hoofdpodium van een
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i nternationaal congres over landbouwinnovatie in Abu Dhabi
vertellen waar hij zich mee bezighoudt.
En Zilt Proefbedrijf krijgt verzoeken uit de hele wereld om
bepaalde gewassen te testen. De Vos: “We krijgen bijvoor
beeld heel vragen uit Bangladesh, waar ze gewassen telen
die wij nog niet hebben gescreend. Daarom proberen we nu
funding te krijgen om proeflocaties in andere klimaatzones
op te zetten. Want een zoutresistente aardappel die het goed
doet op Texel, kan het elders slecht doen, en vice versa.”
PAKISTAN
Een van die locaties ligt in Pakistan. Het geld voor dit pro
ject kreeg Zilt Proefbedrijf via het programma Securing
Water for Food van USAid, het Amerikaanse agentschap voor
ontwikkelingshulp, en de Nederlandse en Zweedse over
heid. De top-vijf van de twintig aardappelrassen die het zout
op Texel overleefden, gaat nu de strijd aan in de hete Aziati
sche omstandigheden.
De Vos: “Bij de keuze van de rassen speelde ook de plaat
selijke markt een rol: aan frietaardappels heeft men in
Pakistan natuurlijk niet zoveel behoefte. Samen met een
lokale partner en Meta Meta, een Nederlands bedrijf dat
zich bezighoudt met irrigatie en drainage, voeren wij het
totale management op vier proeflocaties in Pakistan: van
het poten tot aan het oogsten. Dan gaat het bijvoorbeeld ook
om bodemanalyse en bemestingsstrategieën. De resultaten
zijn bemoedigend. Wij oogsten nu aardappels op plekken in
Pakistan waarvan iedereen zei: die groeien daar niet.”

EEN LEKKER BORDJE ZEEKOOL
De verzilte landbouwgebieden kunnen natuurlijk ook wor
den gebruikt voor gewassen die van oudsher al voorkomen
op schorren en slikken in het kustgebied. Naast het be
kende zeekraal lamsoor telt het zeegroentenassortiment
ook nog lepelblad, schorrekruid, zoutmelde, strandbiet,
zeevenkel, zeewier en groene zeebes. Dit zijn zoutmin
nende gewassen, die zich van nature vestigen op plaatsen
waar zout in de grond zit.
Zeekool is in Nederland sinds 2008 verkrijgbaar. Deze witte
stengels, die behalve zilt ook enigszins bitter smaken, wor
den vooralsnog alleen geteeld op de proefboerderij van de
Stichting Sint Donatus op Texel. Zeekool groeit in het wild
op kiezelstranden in onder meer Frankrijk en Denemar
ken. In Nederland komt de plant voor langs de Afsluitdijk.

NIET HOUDBAAR
Stuyt en De Vos hopen dat dit kwartje nu ook in Nederland
gaat vallen. Dat moet wel, aldus De Vos, omdat het huidige
systeem niet toekomstbestendig is. “In de kustgebieden die
worden doorgespoeld met zoetwater, komt het zoute water
omhoog als zoute wellen. Alleen al in de Haarlemmermeer
polder zitten 2.000 zoute wellen, die in rap tempo voor een
enorme verzilting zorgen. Het antwoord van de waterschap
pen is dan om nóg meer zoetwater door het watersysteem
te pompen. Zolang dat kan en het economisch rendabel is,
is er geen probleem. Maar dat is niet nog tientallen jaren vol
te houden.”
“Het gaat er niet alleen om of dit beleid bij de toenemende
zoetwaterschaarste houdbaar is, maar ook of het wel nodig
is”, vult Stuyt aan. “De zouttolerantie van vollegrondsteelten
wordt structureel te pessimistisch ingeschat. En dat terwijl
er zoveel kansen liggen voor efficiënter en flexibel waterbe
heer. Het ligt niet voor de hand om dit nog langer te negeren:
het is hoog tijd dat de nieuwe inzichten doorstromen naar
beleid en wet- en regelgeving.” |
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In de Oosterschelde en voor de kust van Texel zijn
inmiddels ook de eerste zeeboerderijen verschenen, waar
onder andere zeewier wordt verbouwd. Onderzoekers
denken dat zeegroenten een deel van de oplossing van
het voedselprobleem kunnen zijn. Punt is wel dat het om
een nichemarkt gaat: zeegroenten, hoe gezond, hip en
zoutresistent ook, kunnen de traditionele landbouw nooit
vervangen.

Water Matters, het halfjaarlijkse kenniskatern van maandblad
H2O, publiceerde enkele maanden geleden een artikel onder
de kop ‘Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water?’
Het is geschreven door Lodewijk Stuyt
(Alterra Wageningen UR), Neeltje Kielen (Rijkswaterstaat) en Rob Ruijtenberg
(Stowa). Lees het door gebruik te maken
van de QR-code of te kijken op
www.vakbladh2o.nl
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