Wapenen tegen verzilting
in ‘badkuip’ Nederland
Langdurige perioden van droogte en een stijgende zeespiegel.
Het zorgt ervoor dat verzilting een steeds groter probleem
wordt in de bloembollensector. In de lage delen van
Nederland worden telers geplaagd door hoge zoutgehalten,
wat grote schade kan veroorzaken. Is de innovatiekracht
van de sector groot genoeg om de bollenteelt in deze regio’s
rendabel te houden?
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E

én blik op de kaart zegt genoeg:
verzilting is een serieus probleem
in de gebieden langs de Noordzee,
het IJsselmeer en het Waddengebied. “Het speelt met name in de lage
delen van Nederland”, beaamt Vincent
Klap van het Zoet Zout Knooppunt, een
platform dat kennis rondom verzilting
bundelt. De oorzaak is volgens hem niet
zozeer een tekort aan water, maar een
toenemende druk van het zoute water
af komstig uit de bodem. “De ondergrond
is een zee van zout water. Daar bovenop
drijft een laag zoet water. In de kustzone
is dat vaak een laag van amper 2 meter
dikte. Het hoeft maar een poosje goed
droog te zijn en het zoete water verdampt.”
Het zoute water komt dan verder omhoog
en kan de wortels van planten bereiken.
“Het ene gewas is daar gevoeliger voor
dan het andere”, zegt Klap. “Een akkerbouwer met een klassiek bouwplan zal
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minder snel tegen de grenzen oplopen dan
een groente- of bloembollenteler.” Feit is
volgens hem wel dat verzilting in algemene zin een toenemend probleem is voor
boeren. “Alle parameters ontwikkelen zich
in de negatieve richting. De zeespiegel
stĳgt en het land klinkt in, waardoor zout
water steeds dichter onder het oppervlak
komt te liggen. De druk vanuit de bodem
neemt dus toe.”

DROOGTE- VERSUS ZOUTSTRESS
Die ontwikkeling gaat volgens Klap niet
supersnel, maar de aandacht ervoor groeit
wel. Aanleiding zĳn de lange perioden van
droogte waar Nederland steeds vaker mee
te maken heeft. “We hebben een aantal
heel droge voorjaren gehad en in 2018 ook
een extreem droge zomer. Dat heeft de
ogen geopend en de aandacht voor verzilting vergroot.”
Ook dit voorjaar begon weer extreem
droog en diverse media refereerden aan
recordjaar 1976. Tot frustratie van Klap,
die terecht stelt dat het jaar nog niet eens
halverwege is. “We moeten het wel in
perspectief blĳven zien.”
Ook merkt hĳ op dat schade aan gewassen
geen etiket draagt en mogelĳk ten onrechte wordt toegeschreven aan droogte. “De
schade kan ook, meer dan we ons realiseren, te maken hebben met de zoutgehaltes. Het kan goed zĳn dat er wel voldoende water is, maar dat het te zout is. Het is
niet makkelĳk om te bepalen of het om
droogtestress of om zoutstress gaat.”

PROBLEMEN
Hoe je het ook wendt of keert, de beschikbaarheid van goed schoon water is essentieel voor de bollenteelt, stelt Colja Corts.
De beleidsmedewerker Bodem, Water en
Mineralen bĳ de KAVB ziet dat er vooral
in tĳden van droogte knelpunten ontstaan. “Verzilting vormt op verschillende
plekken een bedreiging. De Koegraspolder
in het Noordelĳk Zandgebied is daar een
voorbeeld van. Bĳ bouwwerkzaamheden
wordt er door een dunne, beschermende
laag in de bodem heen geheid. Hierdoor
komt zoute kwel naar boven.”
Corts noemt ook Petten waar veel schade
is geweest, doordat water met te hoge
zoutgehaltes is gebruikt om te beregenen.
Oorzaak: het opspuiten van de kust, waardoor kwel onder duin heviger naar boven
kwam. “Zo heeft ieder gebied zĳn eigen
verziltingsvraagstukken”, vertelt Corts.
“Ook in de Flevopolder zien we hogere
zoutwaarden zonder dat bekend is waar
deze vandaan komen. En recent nog werd
door Greenpeace een zeesluis geblokkeerd.
Vervolgens is de naastgelegen sluis opengezet, waarmee er zout water het Noord-

zeekanaal in stroomde. Zoiets kan direct
invloed hebben op de landbouw.”

NEDERLAND ALS BADKUIP
Door klimaatverandering en de stĳgende
zeespiegel ziet de bollensector een groeiend probleem op zich af komen. “Nederland is een soort badkuip”, zegt Corts.
“Toch denken we als sector in mogelĳkheden. Er zĳn verschillende projecten
– lopend en afgerond – die bĳdragen aan
voldoende beschikbaarheid van zoet water
om de teelt te realiseren.” Een voorbeeld
is het project Zoete Toekomst Texel,
waarbĳ regenwater in de bodem wordt opgeslagen. Dit voorjaar is het eerste water
succesvol geïnfiltreerd. Het systeem wordt
verder getest.
Zoetwateropslag in de bodem biedt mogelĳk
ook perspectief voor telers in Zeeland, waar
net als op Texel beregenen vaak geen optie
is. Vanuit de Proeftuin Zoet Water wordt
kennis ontwikkeld om de dreigende verzilting in de provincie tegen te gaan. Volgens
Corts is er ook behoefte aan meer onderzoek
naar de zouttoleranties van gewassen. “Die
kennis hebben ondernemers nodig om hun
teelt beter te kunnen sturen.”

Of teelten dreigen te verdwĳnen door de
toenemende verzilting is volgens Klap
moeilĳk te zeggen. “Of een teelt nog rendabel is, hangt van veel meer factoren af,
zoals regelgeving, klimaat en ziektedruk.”
Hĳ voorziet wel dat de agrarische sector
innovatief genoeg is om zich aan te passen
aan de omstandigheden. De ontwikkeling van zouttolerante rassen is daar een
voorbeeld van, maar ook minder zwaar
materieel om de bodem te ontlasten en
misschien de inzet van robots.
Ook een ander waterbeheer biedt volgens
Klap veel perspectief. “We zĳn in Nederland kampioen in het afvoeren van water.
De laatste jaren zien we dat het beheer
zich meer richt op water vasthouden.
Het effect daarvan is enorm. Als je het
waterpeil 1 centimeter verhoogt, druk
je de zoetwatergrens 40 centimeter naar
beneden. Dat biedt behoorlĳk veel rek
om zout water op diepte te houden. Het
betekent wel dat je moet toestaan dat het
waterpeil in een gebied hoger staat dan
veel boeren zouden willen. Maar misschien hebben we het afgelopen decennia
ook wat overdreven met ons op afvoeren
gerichte waterbeheer.”

Verzilting in Nederland
Hoe roder het gebied, hoe schaarser de voorraad zoet water
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