Wat te doen
tegen verzilting
2018 is een jaar waarin diverse weerrecords
zijn verbroken. Het was extreem droog en
de waterstand in de rivieren erg laag. De
vochtvoorziening van de gewassen vroeg veel
aandacht en beregenen was op diverse plaatsen
verboden. De waterkwaliteit in het westen
nam door verzilting af. Aan de waterstand
in de Rijn, die het IJsselmeer van zoet water
voorziet, kan een kweker niets doen, maar op
perceelsniveau zijn wel maatregelen te nemen
om de bolgewassen van zoet water te voorzien.
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n West- en Noord-Nederland, de lager gelegen delen van
Nederland, komt veelal zout of brak grondwater aan het
oppervlak. Deze opwaartse stroming heet zoute of brakke kwel, waardoor bodem, het grondwater en het oppervlaktewater zouter worden. Dit fenomeen wordt verzilting
genoemd. De voorspellingen rondom klimaatveranderingen
wijzen uit dat de zeespiegel zal stijgen. In combinatie met
het verder inklinken van de bodem zal er meer druk vanaf
de zee op het grondwater komen, waardoor verzilting in de
kuststreken toeneemt.
Verder landinwaarts komt verzilting vooral voor in diepe polders en droogmakerijen. Als gevolg van eeuwenlange bodemdaling komt het zoute grondwater, ook wel ‘oud zout’ genoemd,
uit diepere lagen nu als kwel aan het oppervlak. Dit zorgt
veroorzaakt verzilting van het regionale watersysteem. Waterschappen houden het zoutgehalte op het gewenste niveau
door te spoelen, alleen is hier veel zoet water voor nodig. In de
toekomst zal daarvoor niet altijd voldoende beschikbaar zijn.
Het chloridegehalte in het beregeningswater of in de wortelzone zal toenemen, waardoor schade kan optreden.

ZOETWATERLENZEN
Op een groot deel van de (klei)gronden langs bijvoorbeeld de
Waddenzee is landbouw mogelijk dankzij dunne zoetwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. De dikte van
de waterlenzen varieert door het jaar heen en is afhankelijk
van de neerslag die gedurende het jaar valt. In de winter
groeien de lenzen als het water niet (te) snel afgevoerd wordt
en tijdens het groeiseizoen krimpen ze door verdamping
van het gewas. De regenwaterlenzen zijn door bodemdaling,
zeespiegelstijging en toenemende verdampingstekorten door
klimaatverandering steeds kwetsbaarder. Door droogte, drainage en verdamping kunnen zoetwaterlenzen verdwijnen en
kan het zoute grondwater de wortelzone bereiken.

22 november 2018

22 november 2018
020-21 Verzilting.indd 20

16-11-18 12:50

WATERKWALITEIT
Te hoge zoutconcentraties in de grond zijn nadelig voor
bloembollen en te hoge zoutconcentraties op het blad
kunnen bladverbranding veroorzaken. Door regelmatig te
meten ontstaat een beeld van de waterkwaliteit (en dus van
het beregeningswater). Een maat voor de zoutconcentratie
in het water is de EC. Op zandgronden mag het beregeningswater niet meer dan 600 mg Cl/liter bevatten. Dit komt
globaal overeen met een EC van ongeveer 3 mS/cm. Op zeer
lichte zavelgronden (tot 12% lutum) is 1.000 mg Cl/liter (of
een EC van circa 4) een veilige grens. Op de overige zavel- en
kleigronden zijn gehalten tot 1.500 mg Cl/liter (een EC van
ongeveer 5) niet nadelig.
Tussen de 1.500 en 2.500 mg Cl/liter is het voordeel van beregenen groter dan de zoutschade. Daarnaast is het belangrijk
om bij slecht water ruim voldoende water te geven om
ophoping van zouten en de nadelige effecten van een te hoge
zoutconcentratie in de grond te ondervangen. Zorg ook dat
de grond voldoende vochtig blijft. In de nacht beregenen op
een bedauwd gewas kan de eventuele bladschade van het
zoute beregeningswater verminderen. Het beregeningswater zal beter van een nat gewas aflopen dan van een droog
gewas.

INFILTRATIE
Uit onderzoek bij bolgewassen (Strietman, 1971; en Ploegman, 1978) blijkt dat er voor infiltratie strengere grenswaardes gelden op duin- en zeezandgronden dan voor beregening. Infiltratie/peilopzet via de drainage is een pre in de
vochtvoorziening van bacteriegevoelige gewassen als hyacint
en Zantedeschia. De grenswaarde van het chloorgehalte in
het bodemvocht waarbij nog geen opbrengstreductie optreedt, is bij tulp circa 130 mg Cl per liter. Bij hogere gehalten is gebleken dat de opbrengst vrijwel lineair afneemt met
toenemende Cl-gehalten in het bodemvocht. Voor narcissen,
irissen en gladiolen liggen deze waarden nog lager (PPO,
2007). Bij tulp komt deze grenswaarde overeen met een EC
van 1,3 mS/cm in het bodemvocht. Bij infiltratie met water
met een hogere EC zagen Strietman en Ploegman de hoogste
EC’s in het bodemvocht boven de aanwezige drains (tot 1
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Een goede en snelle ontwatering op een perceel is belangrijk,
maar dient er wel een zoetwaterlens in het perceel achter te
blijven om het zoutere water uit de ondergrond op afstand
te houden. Dit vraagt een andere benadering van het grondwaterbeheer in het perceel. Als de drainage ‘droog’ staat,
dat wil zeggen dat de eindbuizen boven het water uitkomen,
wordt er geen zoetwaterlens opgebouwd in het perceel. Dit
kan funest zijn in een verziltende omgeving.
Een manier om verzilting te bestrijden is de drainage te
optimaliseren. De kennis over het effect van drainage op
verzilting is relatief nieuw. Binnen het project ‘Spaarwater’
(www.spaarwater.com) wordt op een viertal plaatsen in
Noord-Nederland langs de Waddenkust onder andere peilgestuurde systeemdrainage toegepast. Vooral de afstand tussen
en de diepte van de drainagebuizen bepalen de aanwezigheid
en grootte van de zoetwaterlens. Door de afstand en diepte
anders te kiezen, is het mogelijk om de zoetwaterlens te
vergroten in combinatie met actief beheer van de grondwaterstand in het perceel. Het optimum is een maximale
zoetwaterlens waarbij het oorspronkelijke hoofddoel van
drainage – ontwatering en voorkomen van waterschade
– gegarandeerd blijft. De systeemgerichte drainage zorgt
daarbij voor voldoende afvoercapaciteit om waterschade te
voorkomen, terugdringen van zout grondwater, vasthouden
van zoetwater in het perceel en voorkomen van verzilting
van de wortelzone.
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Het neerslagkort van 2018 is groter dan de 5% droogste jaren. In het
westen komt dat tot uiting in een mindere waterkwaliteit door verzilting.

meter aan beide zijden) en de laagste EC’s tussen de drain in,
daar waar door opbolling de grondwaterstand het hoogst en
het bodemvocht normaal gesproken het zoetst is.

STRUCTUUR
De bodemstructuur speelt een essentiële rol in de waterhuishouding van een perceel. Een bodem met goede fysische
eigenschappen heeft zowel kleine als grote poriën. In de
kleine poriën wordt het vocht vastgehouden en de grote zorgen voor voldoende toevoer van lucht en voor de afvoer van
overtollig water. Daarnaast is het van belang dat groeiende
bolwortels niet te veel weerstand ondervinden in de bodem,
zodat zich een wortelstelsel kan ontwikkelen dat voldoende
water en nutriënten uit de bodem kan opnemen.
Verhoging van het organischestofgehalte leidt tot meer
vocht in de bouwvoor. Hierbij hanteert men als rekenregel
dat 1% meer organische stof in de bouwvoor (0-30 cm onder
maaiveld) zorgt voor circa 7 mm meer vocht op zandgrond
en ruim 9 mm meer vocht op kleigrond. Verdichting kan leiden tot een slechte beworteling van het bolgewas, waardoor
de opname van water en nutriënten wordt beperkt. Naast
afname van de bewerkbaarheid leidt verdichting tot een
slechter vochtbergend vermogen.
De uitwisselbare Ca2+ is van groot belang voor de structuur
van de bodem. Voor een goede structuur moet het grootste deel van de uitwisselcapaciteit bestaan uit calcium. Te
veel natrium (Na), bijvoorbeeld door beregening met zout
oppervlaktewater, heeft een negatief effect op de structuur;
een grond wordt bijvoorbeeld slempgevoeliger. Een goede
structuur en een goede calciumvoorziening in de vorm van
gips of pH-verhogende kalkmeststoffen zijn belangrijk op
(klei)gronden in een verziltende omgeving en geven een
grond meer weerstand tegen droogtestress in een omgeving
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met brak en/of zoutgrondwater.
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