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Zout in de bodem en in het water is voor de meeste
landbouwers niet iets waar ze meteen wakker van
liggen. Nochtans is verzilting een probleem dat
steeds belangrijker wordt, ook buiten de gebieden
waar het probleem zich al vele jaren stelt. In de
polders langs de kust en de Schelde kent men het
fenomeen al lang en heeft men er voor een deel mee
leren leven. Maar door de voorbije droge zomers
neemt het risico op verzilting ook toe in het binnenland, zeker daar waar geïrrigeerd of beregend wordt
met water met een relatief hoog zoutgehalte.
De laatste jaren is er heel wat onderzoek gedaan
naar de haalbaarheid van landbouw in zilte omstandigheden en met het irrigeren met zout of brak
(licht zout) water. Voor landbouwers die al geconfronteerd zijn geweest met een captatieverbod, kan
dit misschien interessante perspectieven bieden.
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Dossier
Zilte landbouw
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Verzilting:
een onderschat
probleem
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Verzilting of verzouting blijkt in de praktijk meer voor te komen dan men
denkt. In de eerste plaats is verzilting iets waarmee men in de buurt van
de Noordzee geconfronteerd wordt. Maar ook in het binnenland kunnen
er omstandigheden zijn waardoor zout in de bodem of het water een
probleem kan vormen. Niet voor niets volgt de overheid de
ontwikkelingen rond verzilting van nabij, om tijdig te kunnen ingrijpen
als er ergens een tendens naar verzilting zou worden vastgesteld.
Bart Vleeschouwers
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erzilting van de bodem of het
water in Vlaanderen is in de
eerste plaats een gevaar in de
buurt van de Noordzee of langs de
Schelde. Daar dringt zout water uit de
zee ondergronds of via waterlopen het
land in. Gelukkig vormt zoet water, dat
lichter is dan zout water, bijna overal
een laag boven het zoute water. Men
spreekt dan van een zoetwaterlens. Die
moet ervoor zorgen dat de bovenste
bodemlagen niet verzilten of dat het
oppervlakkige grondwater zoet blijft.
Als men in deze zoetwaterlens water
gaat wegpompen of door te sterke
drainage belet dat regenwater naar de
ondergrond doorsijpelt, dan is het
risico reëel dat de zoetwaterlens te dun
wordt en dat zout water naar boven
komt. Men noemt dit zoute kwel, het

opwellen van zout water. In de polders
zijn er plekken waar deze zoute kwel
aan de oppervlakte komt. Dat heeft
verstrekkende gevolgen. Ook het
oppervlaktewater kan dan zouter worden en dat verspreidt zich al snel over
een veel grotere oppervlakte, met alle
gevolgen van dien. In de reportage over
het melkveebedrijf van Peter Dequee
cker (zie pagina 35) gaan we uitgebreid
in op dit fenomeen.
Oppervlaktewaters kunnen ook zouter
worden als men niet voorzichtig is met
het lozen van water naar de zee. Zo kan
men ongewild zout water laten binnenstromen. En vermits de aanvoer
van zoet water uit het binnenland eerder beperkt is in de polders, is dit
nadien moeilijk te herstellen. Daarom
is het misschien goed dat het af en toe ->
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intensief vanuit de lucht en mat men
de geleidbaarheid van het grondwater.
Op basis daarvan maakte de VLM een
‘bodemverziltingskaart’ op en vergeleek die met een eerdere kaart uit 1974.
Daaruit bleek gelukkig dat de problematiek ongeveer stabiel is gebleven. De
verzilting, althans aan de oppervlakte,
is de laatste 40 jaar niet echt verergerd.
Aan de ene kant is dat geruststellend,
aan de andere kant moeten we attent
blijven, want zeker in droge zomers kan
het snel keren en hebben we voor we
het beseffen grote problemen.
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En in de tuinbouw?

Bo

Onlangs werd de bodemverziltingskaart van Vlaanderen geüpdatet. Daarbij
monitorde men het gebied langs de kust en de Schelde intensief vanuit de lucht
en mat men de geleidbaarheid van het grondwater.
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Ook menselijke ingrepen kunnen het
risico op toenemende verzilting vergroten. Zo breidde men recent het
natuurgebied Het Zwin sterk landinwaarts uit. Daardoor brengt men het
zoute zeewater een heel eind verder.
Hier zijn dan ook ingrijpende technische maatregelen genomen om te vermijden dat deze uitbreiding ook zou
leiden tot een verzilting van het achterland. Zo moeten dubbele grachten
onder meer voorkomen dat zout water
zijn weg vindt in het omliggende
gebied. Voor boeren uit de regio blijft
het toch wat ongerust afwachten of de
maatregelen toereikend zullen zijn. Bij
dit alles komt ook het fenomeen van de
stijging van het zeewaterpeil. Door de
klimaatverandering smelten de glet-

30

sjers overal ter wereld versneld af,
onder andere in Groenland. Tegelijk zal
warmer water ook uitzetten, waardoor
het zeewaterpeil elk jaar met enkele
millimeter stijgt. Op zich is dat niet zo
spectaculair, maar twee millimeter per
jaar geeft na 100 jaar al 20 centimeter
en als je weet dat het tempo versnelt …
Door de stijging van de zeespiegel
neemt ook de druk op het grondwater
toe en doordat onze stranden beginnen
af te kalven, moeten we ervan uitgaan
dat de duinen op lange termijn kunnen
worden doorbroken bij een super
storm. Twintig centimeter meer water,
een strand en duinen die verdwijnen …
Wie in de polders woont, houdt deze
problematiek best in de gaten.

ht

stevig regent. Die regen kan er immers
voor zorgen dat het zout verdunt en
weggespoeld wordt. Maar in lange hete
en droge zomers blijft die felle regen
soms weken achterwege en dan kan
het zout problemen geven.
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Topsoil en de verziltingskaart
De Vlaamse overheid houdt de toestand nauwlettend in de gaten. Zo
werd de verziltingskaart van Vlaanderen onlangs nog geüpdatet. Dat
gebeurde in het kader van het Europees
project Topsoil. Daarbij monitorde men
het gebied langs de kust en de Schelde

Eigenlijk is verzilting in de glastuinbouw (althans die in de grond) al erg
lang bekend. Doordat de uitspoelende
werking van de regen onder glas ontbreekt, kan het zoutgehalte van de
bodem na een paar jaar behoorlijk
oplopen. Dit zout wordt aangevoerd
met bemesting, maar ook met het gietwater. Op een zeker ogenblik kan deze
zoutconcentratie zo hoog oplopen dat
de opbrengsten er onder lijden. De
oplossing is dan doorspoelen met
enorme hoeveelheden water of het uitgraven van de grond en die vervangen
door ‘verse’ grond. Voor grote complexen is doorspoelen de enige oplossing. Uiteraard valt heel deze problematiek weg als men groenten en fruit
op substraat gaat telen. Dan kan men
zelfs sturen met het zoutgehalte van de
bevloeiingsoplossing, om bijvoorbeeld
de rijping van tomaten te induceren.
Misschien valt het te overwegen om
ook speciale teelten met zout water op
substraat te telen. n

Door de stijging
van de zeespiegel
neemt ook de druk op
het grondwater toe.

Landbouw op
verzilte grond

nd

Vormen van
verzilting

Irrigatieverzilting

Wat gebeurt er als het zoutgehalte van de bodem toeneemt? Hoe
reageren gewassen op zoutstress en wat kun je er als landbouwer aan
doen? Diverse bodemtypes reageren anders op zout en er is een enorm
verschil in gevoeligheid van gewassen. Ook de manier van bewerken,
draineren, irrigeren of beregenen kan de effecten van zout enorm
beïnvloeden. Maar zout biedt ook kansen.
Bart Vleeschouwers

Aerosolverzilting
Verzilting door aanvoer van zout
met de wind. Dit is vooral een
probleem dichtbij de kust met
een sterk aanlandige wind.

er

de bodem als dusdanig wordt er niet
door aangetast. In een kleibodem daarentegen is het een heel andere zaak.
Daar zullen de natriumionen (keukenof zeezout bestaat vooral uit natriumchloride, dat in een oplossing opgesplitst is in natrium- en chloride-ionen)
op de kleideeltjes de calciumionen verdrijven, die ervoor moeten zorgen dat
de kleipartikels aan elkaar gekit blijven.
Verzilting van een kleibodem kan dus ->
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Insijpelingsverzilting

Als een perceel landbouwgrond door
een of andere reden een verhoogd
zoutgehalte kent, kunnen er diverse
processen optreden. Eerst en vooral is
het belangrijk om na te gaan over welk
type bodem het gaat. Zo zal zout in een
zandgrond minder problemen opleveren dan in een kleibodem. In een zandgrond kan het zout weliswaar voor bijkomende droogtestress zorgen, maar
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Verzilting door overstroming met
zout (zee)water.

Zout in de bodem

Bo

Overstromingsverzilting
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Verzilting door irrigeren met
relatief zouthoudend water en
onvoldoende drainage.
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Verzilting door opstijging
van zout grondwater naar de
oppervlakte.

Typische zilte gewassen zoals lamsoor, zeekraal en zeekool (zie foto) worden
verkocht in supermarkten en speciaalzaken.
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Ook in de veeteelt kunnen er problemen ontstaan als bijvoorbeeld het
drinkwater voor de dieren te zout
wordt. We hebben het er in het laatste
artikel in dit dossier uitgebreid over.
Maar zout kan ook interessante mogelijkheden bieden. Zo zijn er diverse
gebieden met een hoog zoutgehalte in
de bodem waar men met extensieve
begrazing goede resultaten behaalt.
Vaak zullen de betrokken veehouders
het vlees van de dieren die op deze
percelen grazen verkopen als pré-salé.
Dit voorgezouten vlees of ‘vlees van
zoute weiden’ zou smaakeigenschappen
hebben die men niet kan evenaren in
gewone ‘zoete’ weiden. Al is beeld
vorming ook hier belangrijk voor de
verkoop. Deze pré-salé vind je in het
Verdronken Land van Saeftinghe, aan
de Mont Saint-Michel of de Baai van
de Somme in Frankrijk, of in de buitendijkse gebieden langs de Waddenzee in
Nederland. n

Beregenen of irrigeren
met zout water?
De laatste jaren werd er redelijk wat
ervaring opgedaan met het beregenen
of irrigeren met (relatief) zout water. In
het volgende artikel (over zilte landbouw op Texel) gaan we daar verder op
in. Het is mogelijk om diverse gewassen te laten gedijen met toediening van
zout water. De opbrengsten zullen wellicht niet 100% zijn, maar iets is beter
dan niets. Alleen is dit enkel te verdedigen als er in de directe ondergrond
geen klei zit, want die kan degraderen
als er zout water in doordringt. In een
zandgrond is het daarentegen wél een
mogelijke optie. Normaal gezien zal de
regen in de herfst en winter er daarna
wel voor zorgen dat het zout uit de
bodem verdwijnt. Daarom is het ook
niet meteen erg problematisch voor
landbouwpercelen langs verkeerswe-
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De verziltingsproblematiek in Vlaanderen is momenteel relatief beperkt tot
enkele gebieden langs de Noordzee en
de Schelde, maar toch kan men (tijdelijke) verziltingsproblemen hebben op
percelen in het binnenland. Denk maar
aan een perceel dat net met kunstmest
werd bemest, waarna een lange droge
periode volgt. Kunstmest is per definitie ook zout en kan in een droge periode het zoutgehalte in de bodem tot
boven de tolerantiedrempel van de
gewassen doen oplopen. De gewassen
gaan dan slap hangen en stoppen met
groeien. Ook op grasland zal er gemakkelijk verdorring optreden als er net

Wat met de veeteelt?
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Droge zomers

gen als er in de winter veel zout wordt
gestrooid. De regen spoelt meestal het
overtollige zout weg en zorgt voor voldoende verdunning, zodat dit niet voor
problemen zorgt. Maar aan de andere
kant stellen we vast dat er zich langs
vele wegen toch een zoutminnende
flora begint te ontwikkelen …
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kunstmest is toegediend. Maar ook
organische mest en zelfs compost kan
relatief zout zijn en moet in droge periodes met de nodige voorzichtigheid
worden opgebracht. Wees ook voorzichtig bij het beregenen met water
met een relatief hoog zoutgehalte, want
bij drogend weer concentreert het zout
zich dan in de bovenste laag van de
bodem. Dat kan vooral tot problemen
leiden bij ontkiemende planten of jong
plantgoed. Algemeen neemt men aan
dat de bodem voor ontkieming of aanslaan van plantgoed over voldoende
zoet water moet beschikken.
Een tweede aandachtspunt is het
oppompen van water uit de ondergrond of uit waterlopen. Daardoor
pomp je de zoetwaterlaag weg, waardoor de weg open ligt voor zout of brak
water vanuit de zee. Dit effect kan erg
ver reiken. Niet voor niets volgt men in
West-Vlaanderen het zoutgehalte van
de waterlopen in de polders van zeer
nabij op. Captatieverboden kunnen
misschien onredelijk lijken, maar eens
het zout landinwaarts stroomt, vraagt
het veel tijd om het weer te evacueren.
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leiden tot een afbraak van de klei en
daardoor een degradatie van de bodem.
Dat is nu net het probleem, want de
kleibodems van de polders (Zeepolders, Meetjesland en Linker-Schelde)
lopen het meeste risico om te verzilten.
Eenmaal de verzilting doorgezet is, is
de schade vaak moeilijk te herstellen
en kan het jaren duren om de bodem
min of meer te herstellen.
Het komt er dus vooral op aan om verzilting te vermijden of tenminste om
ervoor te zorgen dat er steeds voldoende zoet water in de ondergrond
aanwezig is om het zoute water tegen
te houden. Dat betekent vooral dat er
zeer verstandig moet worden omgegaan met drainages. Die kunnen misschien wel interessant zijn om in het
voorjaar vroeger op het perceel te kunnen, maar ze halen wel het zoete water
versneld weg uit het perceel en kunnen
er toe leiden dat zout water uit de
ondergrond wordt aangetrokken. De
drainbuizen zuigen in een droge periode het zoute water omhoog. Niet voor
niets liepen er de laatste jaren proefprojecten om door verstandig sturen
van het peil in waterlopen het vochtgehalte in de bodem te controleren. In
een tijd dat het risico op droge zomers
zeer snel groter wordt, is dit iets om
met de grootste aandacht op te volgen.

In de buitendijkse gebieden langs de
Waddenzee in Nederland krijgt het
vlees van runderen een speciale smaak.
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De oogst van zeesla
die gekweekt is op
zuiver zeewater.
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Zilte landbouw op
de Waddeneilanden
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Op het Nederlandse Waddeneiland Texel heeft men al sinds mensen
heugenis ervaring met verzilting. Zoet water is er zeldzaam en voor
behouden voor menselijke en dierlijke consumptie. Om te beregenen is er
weinig of geen zoet water ter beschikking. Sinds enkele jaren probeert
men er zouttolerante gewassen te telen. Ook klassieke gewassen werden
onderzocht, onder meer om ze te telen via irrigatie met zout of brak
water. Er blijkt heel wat mogelijk, op voorwaarde dat bij de kieming en
het opkomen van gewassen gedurende een tijd zoet water beschikbaar is.
We trokken naar het proefbedrijf waar deze proeven waren aangelegd.
Bart Vleeschouwers

Z

o’n 20 jaar geleden namen
enkele bewoners van het eiland
Texel in de Nederlandse Waddenzee het initiatief om te onderzoeken of ze de verzilting van hun land-

bouwgronden, die ze steeds meer
ondervonden, niet konden uitspelen
als een troef. Vermits ze langs alle kanten omringd zijn door de zee, was de
verzilting niet te vermijden en door

steeds meer zoet water uit de zoetwaterlens te pompen, werd het probleem
steeds erger. Het kwam eropaan om
centen te vinden om deze proeven op
te zetten. Na lang zoeken en het uitschrijven van diverse projectvoorstellen, konden ze met een project starten.
Het opzet was vrij duidelijk: ze zouden
nagaan welke van de klassieke land- en
tuinbouwteelten het meest zouttolerant waren en ook of er variëteiten
waren die beter tegen het zout bestand
waren dan andere. In tweede instantie
wilden ze ook nagaan welke zoutresistente planten in aanmerking konden
komen voor commerciële teelt.
Zo kwam er een proefbedrijf in het
plaatsje Den Hoorn en kreeg een oude ->
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De resultaten die de voorbije jaren
werden behaald, zijn heel interessant
en een waardevolle aanvulling aan de
kennis over zouttolerante landbouwmethoden, en dat voor de hele wereld.
De verziltingsproblematiek is immers
oneindig veel groter elders in de
wereld. Elk jaar zijn er honderdduizenden (!) hectaren landbouwgrond die
door verkeerde irrigatiemethoden voor
de landbouw verloren gaan, maar ook
door de stijging van het zeespiegelniveau komen er steeds meer gebieden
onder invloed van het zoute zeewater.
Een van de interessantste bevindingen
was dat er binnen eenzelfde plantensoort zeer grote variaties bestaan
inzake zouttolerantie. Zo zijn er aard-

De resultaten die de voorbije jaren werden behaald, zijn heel interessant en een waarde
volle aanvulling aan de kennis over zouttolerante landbouwmethoden.
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appelrassen die het nog heel behoorlijk
doen, ook als de bodem redelijk zout
begint te worden en zelfs als er met
brak of zout water beregend wordt. Van
suikerbieten is het al langer geweten
dat ze vrij zouttolerant zijn. Dat kan
niet verwonderen, vermits ze afstammen van de strandbiet, een plantensoort die bij ons voorkomt langs de
vloedlijn (tenminste daar waar niet te
veel toeristen zijn die ze kunnen vernielen) en die dus in puur zeewater kan
groeien.
Maar ook van gerst en sommige tarwe
rassen heeft men ontdekt dat ze het
nog behoorlijk doen in zilte gronden.
Tot slot gedijen ook enkele groente- en
fruitsoorten (zoals asperges, uien en
wortelen) nog redelijk in zoute
omstandigheden. En een zilte aardbei
smaakt zoveel sterker dan zijn zoetwatersoortgenoten. Maar ook hier komt
het eropaan om de variëteiten te selecteren die er het best mee om kunnen.
Wat betreft de typische zoutminnende
teelten zijn er enkele die nu al commercieel interessant zijn, zoals zeekool
en zeekraal. Deze planten vind je soms
op de kaart van de betere restaurants of
in een supermarkt die minder evidente
producten durft aan te bieden. Voor
andere, minder bekende soorten –
zoals strandbiet, zeevenkel of oesterblad – wacht er nog veel marketingwerk.
Enkele landbouwers hebben intussen
van een handicap een troef gemaakt:
zo verkoopt men nu ‘zilte aardappelen’
of chips van zilte aardappelen en zeezout. Ook cosmetica en kruidenmengsels op basis van zoutminnende planten of zeewier vinden vanuit Texel hun
weg naar de toeristen én naar de
detailhandel op het ‘vasteland’. Het is
een kwestie van de juiste snaar te raken
om iets verkocht te krijgen … n
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Resultaten
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Omdat het proefbedrijf grotendeels op
projectmiddelen draaide, was de financiering steeds een probleem. Toen die
middelen begonnen op te drogen en de
overheid ook zijn handen van het initiatief aftrok, liep het na een tijd fout.
Het Zilt Proefbedrijf ging daardoor
vorig jaar over de kop. Het werd stopgezet; alleen de kweekbakken met zee-

sla zijn nog in werking en het bezoekerscentrum is ook nog actief. Voor dit
jaar zijn nog enkele proeven voorzien,
maar dan grotendeels op initiatief van
lokale landbouwers. Er blijft wel nog
een stichting (de Nederlandse tegenhanger van onze vzw) actief, die de verzamelde kennis in de eerdere projecten
verder probeert te verspreiden en nog
een beperkte activiteit ontwikkelt.

er

schapenstal een opfrisbeurt tot een
bezoekerscentrum. Het lag immers van
bij het begin in de bedoeling om de
resultaten van het onderzoek zo breed
mogelijk te verspreiden, niet alleen bij
land- en tuinbouwers, maar ook bij het
brede publiek. Wie al eens op Texel
geweest is op een mooie zomerdag, zal
zeker de massa’s fietsers en wandelaars
hebben opgemerkt die het eiland overspoelen. Er was dus grote interesse
voor het werk op het proefbedrijf. Ook
landbouwers en tuinders kwamen op
het aanbod af. Als je weet dat grote
delen van Nederland eigenlijk onder
het zeeniveau liggen en daardoor met
een chronisch risico op verzilting
geconfronteerd zijn, is dat natuurlijk
niet zo verwonderlijk.

saltfarmfoundation.com/nl/ en
www.salineagricultureworldwide.com/
zilte-landbouw
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Het bedrijf DequeeckerDezeure met op de voorgrond,
tussen het riet, de Ringsloot
die De Moeren ontwatert.
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Zout speelt ook mee
in de veeteelt
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In De Moeren, een gebied in de omgeving van Veurne, baten Peter
Dequeecker en zijn vrouw Lies Dezeure een melkveebedrijf met akker
bouw uit. Omdat het een laaggelegen gebied is, met in de ondergrond een
heel pak fossiel zout veen, is oppompen van grondwater niet mogelijk.
Daarom zocht Peter andere oplossingen voor het drinkwater van de
koeien. Hij vangt al het regenwater op zijn bedrijf op en trekt ook veel
water uit de Ringsloot, een gracht rond het Moerengebied waarmee het
gebied wordt drooggehouden. Hij moet wel constant het zoutgehalte in die
sloot monitoren, want soms kan dat in enkele uren enorm toenemen,
zodat het onbruikbaar wordt als drinkwater voor de koeien.
Bart Vleeschouwers

P

eter vertelt dat de koeien enkele
jaren geleden, toen hij nog niet zo
intensief het zoutgehalte van de
Ringsloot opvolgde, op een dag loom en
lui werden. Ze kwamen niet meer zo
gemakkelijk naar de melkrobot en bleven liever in hun ligbox liggen. Toen hij

het zoutgehalte van het drinkwater
bepaalde, stelde hij vast dat dit veel te
hoog was. De lethargie van de koeien
was dus perfect te begrijpen.
Wat was er gebeurd? Het had allemaal te
maken met de waterafvoer van de akkerbouwpercelen in De Moeren. Het is

namelijk zo dat alle percelen in dit
gebied gedraineerd zijn om ze bewerkbaar te houden. Vermits het gebied
onder zeeniveau ligt, zou het anders
weer veranderen in het moerasgebied
dat het eeuwenlang geweest is.
Bijkomend heeft de bodem hier van
nature een hoog zoutgehalte en bij
plotse, zware regenval – zeker na een
droge periode – wordt er veel zout afgevoerd naar de Ringsloot. Het effect hiervan las je hierboven. Peter heeft intussen
geleerd om te leven met deze wisselende
omstandigheden. Maar hij moet wel
voortdurend alert blijven en het weer
heel kort opvolgen.

Veiligheid voor alles
Peter en Lies willen ook vermijden dat ze
ziektes binnenhalen met het water voor
hun koeien. Daarom plaatsten ze een ->
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installatie die met behulp van lavasteen zorgt voor
de steriliteit van het water. Het regenwater en het
bijgepompte slootwater zitten in een systeem
waarbij het water voortdurend over de lavastenen
wordt gepompt. Zo hebben ze steeds voldoende
water van goede kwaliteit ter beschikking. De pompen die het water rondpompen verbruiken wel wat
elektriciteit, maar dat valt erg mee. Voor het intern
reinigen van de melkinstallatie (de twee melkrobots) gebruiken ze stadswater, om zeker elke verontreiniging van de melk te voorkomen. n
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Variatie in zoutwaarden
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Tijdens ons bezoek werden een aantal zoutwaarden van de verschillende waterstromen op het bedrijf gemeten door Peter
Dequeecker en zijn echtgenote Lies Dezeure. Die vielen allemaal
binnen de normale waarden, maar verschilden toch opvallend.

Bo

Drinkwater koeien: 1,45 mS
Slootwater:
0,80 mS
Stadswater:
0,94 mS
		

(goed)
(zeer goed)
(zeer goed, maar wel hoger dan
het water van de Ringsloot)

De Siemens (symbool S) is een maat voor de geleidbaarheid van
(grond)water. Hoe zouter, hoe hoger de geleidbaarheid.

rig

ht

Lies Dezeure bij de bak met lavasteen die zorgt voor
de zuivering van al het drinkwater van de koeien.

De Moeren, de laatste polder

In dit dossier hebben we geprobeerd om een overzicht te geven van de verschillende aspecten van
verzilting. Het is een fenomeen dat onze aandacht verdient, maar dat beheersbaar is als men er
maar op de juiste manier leert mee omgaan.
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Het gebied van De Moeren was tot in de zeventiende eeuw een moerassig gebied, dat bijna volledig uitgeveend is door de turf uit te steken (onder andere om de stenen van de Duinenabdij in
Koksijde te bakken). Op vraag van de aartshertogen Albrecht en Isabella begon men met de
drooglegging. Ingenieur Wenzel Cobergher kreeg de leiding en in 1626 was de drooglegging een
feit. De ruggengraat van dit project was de Ringvaart of Ringsloot, die al het water verzamelde
en van waaruit 22 windmolens het water oppompten tot boven zeeniveau, om het zo af te voeren. De Moeren wateren af via de Bergenvaart (Canal de Bergues), die in Duinkerke in de zee uitmondt. In de loop der eeuwen werden De Moeren nog enkele keren onder water gezet, onder
meer tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940 om de evacuatie van de Engelse troepen uit Duinkerke mogelijk te maken. Momenteel horen deze akkers bij de vruchtbaarste van Vlaanderen.

