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De TUDelft en Acacia Water werken samen aan promotieonderzoek binnen de
Topsector Water call van NWO. Met een “Excellent” eindoordeel van NWO op zak gaan
twee promovendi in de zomer van 2017 van start. De vragen die zij gaan beantwoorden
zijn afkomstig uit het Spaarwater project van Acacia Water.
Watertekort

De watertekorten in kustdelta’s hebben grote economische gevolgen voor de
aanwezige landbouw. Tekorten worden veroorzaakt door zout grondwater en
ziektekiemen in het oppervlaktewater waardoor het niet voor irrigatie gebruikt kan
worden. Mede door klimaatverandering wordt versterking van deze watertekorten
verwacht. Ondergrondse opslag van zoetwater (Managed Aquifer Recharge, MAR)
is een optie om watertekorten in de landbouw tegen te gaan. Water dat afkomstig is
uit de drainagebuizen op het perceel wordt opgevangen en ondergronds
opgeslagen. Zo ontstaat hier een ondergrondse zoetwatervoorraad. In tijden van
droogte wordt het water onttrokken om te gebruiken voor irrigatie.

Het onderzoek
Binnen het AGRIMAR onderzoek worden interdisciplinaire vragen beantwoord
omtrent deze innovatieve zoetwatertechnologie. Zo wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van ondergrondse opslag als zuiveringsstap voor irrigatiewater en
oppervlaktewater. Inzet van laboratorium, veld en pilot onderzoek maakt het
mogelijk om modellen en experimenten uit te voeren. Het onderzoek beoogt
verbetering van de waterkwaliteit om zowel oppervlaktewaterdoelstellingen te
behalen als het vergroten van mogelijkheden voor irrigatiewatergebruik in de
landbouw.

Ondergrondse opslag met bodempassage Borgsweer

Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen komen in het drainagewater terecht
en leiden tot oppervlaktewaterverontreiniging. Voorbeelden van vragen die worden
gesteld zijn: “wat gebeurd er met deze stoffen in de ondergrond?” “Is het mogelijk
om de stoffen opnieuw te gebruiken?” en “Zorgt ondergrondse opslag zuivering door
de afbraak van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen?”
Plant pathogenen zorgen voor enorme schades in de landbouw. Een groot deel van
deze plant pathogenen wordt gevonden in het oppervlaktewater. Voorbeelden van
vragen die worden gesteld zijn: “Zorgt het uitsluiten van het oppervlaktewater als
bron voor irrigatiewater tot minder schade?” en “Zorgen de zuurstofloze
omstandigheden tijdens ondergrondse opslag tot afbraak van deze schadelijke
plant pathogenen en dus een betere oogst?”

Wat willen we bereiken?

Het opslaan van perceel eigen water in de ondergrond is een interessante methode
om watertekorten in de landbouw tegen te gaan. Het bijkomende voordeel om de
waterkwaliteit te verbeteren, zowel binnen de ondergrondse opslag als in het
oppervlaktewatersysteem, heeft veel potentie.

Gewasbechermingsmiddel
‘Ethyleenthiourea’ alleen terug
gevonden in het drainwater.

Aardappelen aangetast
door de Bruinrot bacterie
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Dat de ondergrond een zuiverende werking heeft is bewezen. Voor de productie
van drinkwater wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. De methode wordt ook
ingezet bij bodemsaneringen. Het AGRIMAR onderzoek draagt bij aan het
optimaliseren van MAR binnen de landbouwsector om de kwaliteit van het
irrigatiewater zo veel mogelijk te verbeteren.

