WATER

Verzilting van agrarische grond
Telers kunnen zelf ook actie ondernemen om
beter met water om te gaan. “Koop een meter
en meet het zoutgehalte voor je je gewas water
gaat geven”, zegt Prins. Op Texel en in het Noordelijk Zandgebied zijn inmiddels twee initiatieven gestart waarbij telers zelf metingen
uitvoeren. Deze metingen staan via mobiele
telefoonverbindingen in verbinding met een
computer. De resultaten staan op de websites www.texelmeet.nl en www.nzgmeet.nl. Zie
ook Inlaat op Maat op pagina 12 en 13. Het
doel van deze actie is inzichtelijk te maken wat
er in zo’n gebied aan de hand is, legt Prins uit.
“Telers kunnen voor ze gaan beregenen eerst
kijken hoe het zoutgehalte in hun omgeving is.”
Waterschap HHNK kijkt mee in dit traject en
wordt zo sneller en beter geïnformeerd over de
zoutwaarden.

komt op steeds meer plekken
in Nederland voor. Reden voor
LTO Nederland en de KAVB
Watercommissie Noordelijk Zandgebied om aandacht
te vragen voor de problemen
die dit met zich meebrengt en
daarnaast oplossingen aan te
dragen. ‘Het is vaak een kwestie van onwetendheid bij de
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teler.’
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erzilting is een sluipmoordenaar voor
veel gewassen in de land- en tuinbouw.
Daarover zijn Jan Prins van de KAVB
Watercommissie Noordelijk Zandgebied en
Marc van Rijsselberghe van Zilt Proefbedrijf
Texel het eens. Een enkele blootstelling aan
te zout water levert bloembollentelers geen al
te grote problemen op. Herhaalde beregening
met zilt water geeft daarentegen veel schade. In
eerste instantie lijkt het effect op droogteschade. In werkelijkheid kan de bol het zilte water
niet zo goed opnemen als zoet water, waardoor
het gewas verdroogt.
De meningen verschillen over wat te zilt water
is. Prins rekent een EC (zoutgehalte) van 1,6 tot
grenswaarde. “Daarboven worden we zenuwachtig. Voor sommige telers is bij bijzondere
bolgewassen een EC groter dan 1 al een probleem. Maar ik weet dat het water niet met zulke waarden wordt aangevoerd. De EC is hoger.”
Van Rijsselberghe kent de discussie over de
EC-waarde en de beperkte zouttolerantie van
gewassen. Hij is ervan overtuigd dat er zouttolerante gewassen zijn te vinden. Bij aardappelen heeft zijn team onderzoekers opmerkelijke
ontdekkingen gedaan. Van Rijsselberghe heeft
op zijn bedrijf 200 rassen getest. “Zeventig procent van de planten was binnen drie weken
dood.” Bij de aardappelrassen die overleefden
bleken in totaal zes verschillende mechanismen actief met deze omstandigheden om te
gaan. Op het gebied van bollen verwacht Van
Rijsselberghe ook zulke verschillen. Vast staat
wel dat bollen over het algemeen in hogere
mate zoutgevoelig zijn dan bijvoorbeeld gras.
Verzilting van de bodem kan op verschillende manieren ontstaan. Kenners spreken van
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‘Kennis van verzilting ontbreekt bij veel telers’
interne en externe verzilting. Interne verzilting
komt doordat kwelwater ‘oud zout’ meeneemt
vanuit diepe grondlagen die zijn ontstaan toen
West-Nederland nog een getijdengebied was.
Daarnaast zijn er externe ontwikkelingen die
zorgen voor meer verzilting, zoals het inlaten
van zilt water in polders.

wikkelingen, zoals bij de nieuwe zeesluizen in
IJmuiden en de bewuste verzilting van het Volkerak. Met passieve verzilting wordt verwezen
naar de ontwikkelingen die plaatsvinden zonder tussenkomst van de mens, bijvoorbeeld
verzilting door klimaatveranderingen. Drogere
periodes of hoge zeespiegelstanden zullen de
druk van zout water doen toenemen.

‘De noodzaak is er om na te

Verzilting speelt kwekers in veel bloembollengebieden parten. Het doet zich in Nederland
voornamelijk voor in het westen van het land
en op plekken die vroeger geregeld door de zee
overstroomden, zoals in het noorden van Friesland en Groningen. Ook gebieden waar minder zoet water voorhanden is, zoals Texel, het
Noorden van Noord-Holland en Zeeland hebben met verzilting te maken.
Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer
is ook van belang voor het zoutgehalte in het
water van West-Nederland. Tien procent van
het water uit de Rijn komt via de IJssel in het
IJsselmeer en het Markermeer. Deze meren
vormen het zoetwaterreservoir voor Groningen, Friesland, Drenthe, de IJsselmeerpolders
en Noord-Holland. Wanneer het peil te laag is
zal minder water naar Noord-Holland stromen,
met als gevolg dat het Noord-Hollands Kanaal
niet langer goed kan worden doorgespoeld.
Het probleem van verzilting zal toenemen,
voorspellen klimaatspecialisten. Door klimaatverandering treden vaker extreem droge

denken over het gebruik van
zoet water’
Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen
actieve verzilting en passieve verzilting. Met
eerstgenoemde wordt verzilting door het handelen van de mens bedoeld, zoals het openhouden van de Nieuwe Waterweg. Door het
openhouden van de Nieuwe Waterweg kan
een zoute onderstroom landinwaarts trekken.
Normaal gesproken geeft de aanvoer van zoet
water (uit de Rijn en aftakkingen) voldoende
tegendruk om de onderstroom tegen te houden. Bij lage rivierstanden kan deze onderstroom echter inlaten van polders langs het
Hollands Diep, Haringvliet, Spui en Hollandse
IJssel bereiken waardoor water met een hoger
zoutgehalte wordt ingelaten. Ook in andere
delen van Nederland spelen dergelijke ont-

VERZILTINGSGEBIEDEN

of extreem natte periodes op, met grote gevolgen voor grondwaterstanden en het waterpeil
in rivieren. Tevens verwachten de klimatologen dat hoge zeespiegelstanden vaker gaan
voorkomen en dat zorgt weer voor druk van
zoute kwel.
LTO Nederland brengt, in samenspraak met
de KAVB, de belangen van de agrarische sector onder de aandacht in politiek Den Haag en
bij de Deltacommissaris, de hoogste ambtenaar op het gebied van waterbeheer in Nederland. Op die manier probeert de organisatie bij
te dragen aan het tegengaan van verzilting en
investeringen om dit fenomeen tegen te gaan
te stimuleren.

GEBRUIK ZOET WATER
Veel telers weten weinig van verzilting, stellen Prins en Van Rijsselberghe. “Het is een raar
fenomeen dat telers in Nederland geen verstand hebben van hydrologie van waterstromen in de bodem”, zegt Van Rijsselberghe. “Er is
sprake van een kennisachterstand in de sector”,
zegt Prins. “De noodzaak is er om na te denken
over het gebruik van zoet water en om zuiniger om te gaan met zoet water. Dat moeten we
tussen de oren krijgen.” De agrarische sector
heeft volgens beiden voldoende reden om zich
te verdiepen in de zoutgehaltes van grond- en
oppervlaktewater in de teeltgebieden.
De meeste telers in het westen van het land
gebruiken een zoetwaterlens - een bel zoet
water in de bodem - als ze beregenen. Dit is in

de praktijk een dunne ‘schil’ water. Onderzoekers van het gespecialiseerde bureau Acacia
Water hebben vastgesteld dat die zoetwaterlens vaak 1,20 tot 1,40 meter dik is. Aangezien
de drainage van veel percelen op ongeveer 90
centimeter ligt, bevindt het zoete water zich
tussen de 90 en 120 tot 140 centimeter diepte.
De schil is dus hooguit 50 centimeter dik.

NIET TE DROOG
Prins heeft de indruk dat sommige telers
onzorgvuldig met die schil omspringen en
daarmee brengen ze zichzelf en andere gebruikers in problemen. “Ik druk telers op het hart;
maal je sloten niet te droog. Dan krijg je capillaire werking vanuit de zeewaterlens in de
grond. Het zoute water komt omhoog. Ik hoor
zo vaak dat telers doorgaan met uitmalen tot ze
water uit de drainagepijpen zien komen, maar
dan ben je al te ver. Als je de sloot droogmaalt,
blijft er van je zoetwaterlens weinig over. Je
zoete water loopt via de drainage weg.”
Zuinig zijn met zoet water, is volgens Prins
het devies. Het project Spaarwater, waarover
meer op pagina 12 en 13, is om die reden in het
leven geroepen. Prins pleit voor het aanleggen
van ondergrondse zoetwateropvang. Op dit
moment worden de mogelijkheden getest. “Als
het economisch haalbaar is, zouden we grote bellen kunnen aanleggen in de hele Anna
Paulownapolder.” Tevens worden in dit project
onder meer gestuurde drainage en druppelirrigatie getest.

Prins is van mening dat er hernieuwd onderzoek moet worden gedaan naar zouttolerantie
van bloembolgewassen. Het laatste onderzoek
op dit gebied is veertig jaar oud. De Watercommissie NZG ziet het als een taak om dit hernieuwde onderzoek mede mogelijk te maken.
Het is volgens Prins echter een illusie om te
denken dat bloembollen economisch geteeld
kunnen worden onder zilte omstandigheden.
Van Rijsselberghe doet op Texel onderzoek
naar zilte teelten. Met bloembollen of andere
sierteeltgewassen heeft hij geen ervaring op zilte grond. De Texelaar denkt wel dat het lonend
kan zijn om werk te maken van onderzoek.
“De afgelopen jaren zijn watermonsters genomen. We zien in de winter dat een kwart van de
bronnen sterk is verzilt. In de zomer stijgt dat
tot boven de 70 procent. Alsof er zeewater in
de sloten zit. Maar boeren op Texel produceren nog steeds allerlei producten: bieten, graszaad, spinaziezaad. En deze producten worden
steeds beter verkocht. Laten we daarom eens
serieus inventariseren wat er gebeurt en kijken
naar de hydrologie in de bodem. Er is hydrologisch een enorme slag te slaan door anders
met water om te gaan.”
Ook op commercieel vlak kan het lonend zijn
om onderzoek te doen naar bloembollen met
een zouttolerantie, meent Van Rijsselberghe.
“Ik denk dat er enorme kansen zijn voor de
Nederlandse bloembollentelers om met klimaatbestendige en zoutbestendige bollen aan
de slag te gaan. Ik krijg elke maand aanvragen binnen van mensen uit allerlei landen die
bloemen, bomen en aardappelen met zouttoleranties zoeken. Het is eigenlijk ongelofelijk
stom van de sector dat ze ons niet de opdracht
geven om bijvoorbeeld tweehonderd bolgewassen te testen. Daarbij kunnen we aantonen
dat de zouttoleranties heel verschillend kunnen zijn. Als we niets doen, betekent dit dat we
een afzetvraag missen en er zijn kansen. De
rest van de wereld• BLOEMBOLLENVISIE
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