Maatregelen waterschappen en Rijkswaterstaat houden zout water op afstand

‘Droogte is signaal om
verzilting aan te pakken’

Het witte goud. Zo noemden de Romeinen het zout dat ze als betaalmiddel
(salarium) voor hun soldaten en ambtenaren gebruikten. Het ooit zo
belangrijke en gewaardeerde zout staat deze zomer, waarin alle hitteen droogterecords worden gebroken, volop in de belangstelling. Niet
als het witte goud maar als oorzaak van de gevreesde verzilting van de
kustgebieden van Nederland.
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loembollen – en de meeste andere
landbouwgewassen – kunnen
slecht tegen zout water. De
planten kunnen geen water meer
opnemen en verdrogen. Ook het bodemleven raakt door zout water verstoord en
de kwaliteit van de grond gaat achteruit.
Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat doen er alles aan om het zoute
water te weren.
Dat is in tijden van ernstige droogte zoals
in de zomer van 2018 niet gemakkelijk.
Naast de zoute kwel die in laaggelegen
polders als de Koegraspolder en Haarlemmermeer door de dunne laag zoet water
omhoogkomt, rukt het zoute water op via
rivieren als de Hollandse IJssel. Dit is de
plek waar het Hoogheemraadschap van
Rijnland en de Stichtse Rijnlanden water
inlaten. Normaal wordt deze zouttong
verdrongen door het zoete water dat
bij Lobith het land binnenstroomt. Die
zoetwatertoevoer (960 kubieke meter per
seconde) is op dit moment onvoldoende
om aan de vraag te voldoen.

GOEDE KWALITEIT
In onder meer Noord- en Zuid-Holland
zijn maatregelen genomen (zie kader),
zodat de verzilting geen groot probleem
vormt voor de landbouw. Pas als de regen
nog weken uitblijft, wordt de situatie
ernstiger. “Nu heeft Texel last, want daar
zijn ze afhankelijk van regenwater. In
West-Nederland, waar in tegenstelling tot
Oost-Nederland nog geen beregeningsverbod uit oppervlaktewater is ingesteld,
hebben gewassen die nog in de grond
zitten – zoals lelies en Zantedeschia’s
– vooral last van de hitte maar niet van
verzilting”, constateert Jan Prins, voorzitter van de watercommissie Noordelijk
Zandgebied. “We meten veel en de kwaliteit van het water is nog prima. Het is
een groot geluk dat in het voorjaar extra
water is gespaard in het IJsselmeer, tot
twintig centimeter boven het zomerpeil.
Daar zijn we nu blij mee.” Hij waarschuwt wel dat kwekers hun sloten niet
droogmalen. “Op sommige plekken zit de
zoute laag dicht onder de grond, zoals in
de Koegraspolder. Als de zoetwaterlens in
de grond verdwijnt, dan komt het zoute
water omhoog. We zien dat kwekers zich
meer bewust worden van dit probleem.”

SPAARWATER
Prins ziet de droge zomermaanden van
2018 als een waarschuwing voor wat
Nederland te wachten staat. “We moeten de verzilting met nieuwe methoden

bestrijden.” Hij verwijst naar de proeven
in de kop van Noord-Holland, Groningen
en Friesland. Onder de naam Spaarwater
proberen telers zoet water te besparen en
zelf water op te slaan in de ondergrond.
Zo wordt in het Noord-Hollandse Breezand
en het Groningse Borgsweer geëxperimenteerd met druppelirrigatie, een ondergronds irrigatiesysteem waarbij het zoete
water, eventueel met meststoffen, direct
bij de plantenwortels komt. Voordeel is
dat het water niet verdampt, waardoor
een waterbesparing van 30 tot 50 procent
mogelijk is.
In het Groningse Hornhuizen en het Friese
Herbaijum wordt geëxperimenteerd met
zoetwateropslag. Hierbij wordt nieuwe of
bestaande drainage gebruikt, die het water
naar zogeheten regelputten laat stromen.
Via deze regelput kan het grondwaterpeil
worden gestuurd en wordt zoet water
opgeslagen voor droge tijden.
Een derde proef gaat om ondergrondse
opslag van gefilterd regenwater in de
grond, ook via bestaande drainage. Judith
Landheer van Acacia Institute, een van de
partners in Spaarwater: “Voordeel is dat
het risico op ziekteverwekkende bacteriën
kleiner wordt, doordat het water door de
grond stroomt én geen slootwater nodig
is. Hoe dit precies werkt, zijn we aan het
bekijken maar eigenlijk doen we hetzelfde
als drinkwaterbedrijven in de duinen.”

RADICALE KEUZES
Landheer verwacht dat aan het einde
van dit jaar de resultaten van de proeven
bekend zijn. Ook wordt dan duidelijk hoe
duur deze systemen worden. “Het maakt
telers zelfvoorzienend en niet meer afhankelijk van hoogheemraadschappen.”
Peter Knippels van de KAVB wacht de
resultaten van Spaarwater met belangstelling af. Hij denkt dat onder meer gebieden
als Texel, de Koegraspolder en wellicht de
Haarlemmermeer profijt kunnen hebben
van de nieuwe methoden. Toch denkt
hij dat op termijn drastischer maatregelen nodig zijn om de op de loer liggende
verzilting een halt toe te roepen. “Deze
droogteperiode drukt ons met de neus op
de feiten. We moeten in de toekomst wellicht radicalere keuzes maken. Ik denk aan
het plan Spaargaren, waarbij in de Nieuwe
Waterweg sluizen worden aangelegd en
zo de instroom van zout water wordt beperkt. Daarnaast kun je je afvragen of het
verstandig is de Haringvlietsluis op een
kier te zetten. We leven op de grens van
zoet en zout water. We hebben misschien
nu nog geen probleem, maar er is niets te
zeggen over hoe het verdergaat.”

‘Gewassen
hebben vooral
last van de
hitte’

Voorbeelden
van maatregelen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft
de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) ingezet, een stelsel
van stuwen, watergangen en gemalen dat
in tijden van watertekort zoet water naar
West-Nederland aanvoert. Via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Irenesluizen bij Wijk
bij Duurstede wordt daarmee water aangevoerd naar het Groene Hart. Daarnaast
heeft Rijkswaterstaat een stuw bij Hagestein gedeeltelijk opengezet om extra water
(30 kubieke meter per seconde) in te laten
om verzilting van de Hollandse IJssel tegen
te gaan. Ook in het Noordzeekanaal komt
zout water binnen. Een bellenscherm, een
geperforeerde buis over de bodem van het
Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Zeeburg, moet voorkomen dat het zoute water
landinwaarts oprukt. Voorts wordt bij de
sluizen bij IJmuiden en bij Spaarndam en
Den Helder minder geschut. Tot slot wordt
water uit het Markermeer, IJsselmeer en
Volkerak-Zoommeer – waar in het voorjaar
extra water is vastgehouden – ingezet om
onder meer Noord-Holland en Friesland
van zoet water te voorzien. Van de 21 waterschappen in Nederland hebben er tien maat16 augustus 2018
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