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Samenvatting
Op verschillende schalen binnen het gebied van HHNK is verzilting onderzocht. Voor het gehele
beheersgebied is een analyse gemaakt van de historische verzilting van de afgelopen 1000 jaar en
voorspelling naar de toekomst. Op het tweede schaalniveau zijn voor de polders de Schermer en de
Wieringermeer de effecten van autonome ontwikkelingen, van droogmakerijen en van
verschillende doorspoelregimes onderzocht. Op het derde schaalniveau, de perceelsschaal, is het
gedrag van de zoetwaterlens onder de percelen in beeld gebracht.
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Inleiding

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in de polders in zijn beheersgebied
te kampen met verzilting door het opkwellen van brak grondwater. Dit leidt in de zomer tot hoge
zoutgehalten in het oppervlaktewater en het bodemvocht, die een nadelig effect hebben op de
landbouw. In de zomer worden de polder- en boezemwateren daarom doorgespoeld met zoetwater uit
het IJsselmeer. Dit gebeurt zowel voor peilhandhaving als voor de landbouw, bijvoorbeeld ten behoeve
van beregening en veedrenking.
De beschikbaarheid van zoetwater wordt naar verwachting in de toekomst minder vanzelfsprekend,
door klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen. Het Deltaprogramma werkt daarom
aan de opgaven die klimaatverandering de komende decennia stelt aan het waterbeheer. Van de
waterschappen wordt gevraagd om een regionaal antwoord te ontwikkelen, waarbij wordt onderzocht
hoe op regionaal niveau efficiënter kan worden omgegaan met het beschikbare zoetwater. Verder heeft
HHNK een waterkwaliteitsopgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ten aanzien van
onder andere de nutriëntengehaltes in de polderwateren. Bekend is dat, net als van zout, de belasting
van nutriënten voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de grondwaterkwel.

1.1

Onderzoeksdoelstelling

Voor HHNK is het van belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop natuurlijke processen en
gangbare waterbeheersmaatregelen de zout- en nutriëntengehalten van grond- en oppervlaktewater
bepalen. Dit is zowel van belang voor optimalisatie van de zoetwaterbeschikbaarheid in de huidige
situatie, als voor de toekomst wanneer klimaat, zeespiegel, maaiveldniveau en landgebruik zullen
veranderen. In de Deltavisie is recentelijk verwoord dat dit inzicht het voor HHNK mogelijk maakt om
te anticiperen op onafwendbare veranderingen (adaptatie) en dat dit ook duidelijk maakt aan welke
knoppen het waterschap kan draaien om bepaalde doelen te bereiken (mitigatie). Het is daarbij van
belang te weten wat de rol van de landgebruiker is, die door de inrichting van de perceelsdrainage en
irrigatie het watersysteem beïnvloedt.

1.2

Aanpak van het onderzoek

Om dit inzicht te verkrijgen is op verschillende schalen onderzoek uitgevoerd: op de schaal van het
beheersgebied, op de polderschaal en op de perceelsschaal. Voor het gehele beheersgebied van HHNK
is een kartering gemaakt van de zoutgehalten van het grondwater en de ontwikkeling daarvan in de
afgelopen 1000 jaar. Binnen dit onderzoek is tevens een regionaal zoet-zout grondwatermodel
ontwikkeld. Aan de hand van de zoutgehalten en de kwelstromen die hiermee zijn berekend, is de
interne zoutbelasting bepaald voor alle polders van het beheersgebied.
Op het tweede schaalniveau zijn grondwater- en oppervlaktewatermodellen ontwikkeld voor de polders
de Schermer en de Wieringermeer om de autonome ontwikkelingen als klimaatverandering,
zeespiegelstijging, bodemdaling en de effecten van droogmakerijen te bestuderen. Ook is onderzocht
wat de effecten zijn van verschillende doorspoelregimes.
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Het derde schaalniveau, de perceelsschaal, is bestudeerd met behulp van uitgebreide en langjarige
veldmetingen, waaronder geofysische metingen en water- en bodemanalyses. Hiermee is het gedrag
van de zoetwaterlens onder de percelen in beeld gebracht op vier percelen in de Schermer en de
Wieringermeer. De wijze waarop zout aan de dag treedt in bodemvocht en watergangen wordt deels
bepaald door de ontwatering van een perceel. Hierbij komen het schaalniveau van het perceel en de
polder bij elkaar en is de kennis verkregen over de twee niveaus geïntegreerd.
Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen, waarvan hier verslag wordt gedaan.
Hieronder worden de resultaten beschreven van de onderzoeken op de verschillende schalen, waarbij
eerst het volledige beheersgebied wordt beschreven, vervolgens de polderschaal en de perceelsschaal en
tot slot de koppeling tussen de laatste twee.

Verzilting als probleem?
Bij het zoeken naar oplossingen in het waterbeheer, zoals rond de verziltingsproblematiek, kan men zich niet
beperken tot de sfeer van het fysische systeem. De sferen van waterbeheerder en watergebruiker en de
interacties daartussen moeten steeds in beschouwing worden genomen. Het probleem van verzilting heeft
namelijk niet alleen betrekking op het fysische watersysteem, maar is pas een probleem als de gebruiker
nadelen ondervindt of denkt die te ondervinden.
De agrarische bedrijfsvoering is - veel meer dan vroeger - erop gericht is om risico’s van zout- en
droogteschade in droge zomers zoveel mogelijk terug te dringen. Daarbij is het de vraag of momenteel
gehanteerde zoutschadefuncties voor bepaalde gewassen, die op proeflocaties bij continue blootstelling zijn
bepaald, wel recht doen aan de werkelijkheid van een tijdelijke belasting.
Ook de waterbeheerder kan een probleem ervaren in de zin dat het watersysteem niet aan bepaalde normen
voldoet, die door hemzelf of de rijksoverheid zijn opgelegd. Landgebruik, bedrijfsvoering, normering en
wetgeving bepalen dus mede de aard en de ernst van de verziltingsproblematiek.
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2.1

Schaalniveau 1: Het
beheersgebied van HHNK

Historisch overzicht

Het zoutgehalte van het grondwater in het beheersgebied van HHNK reflecteert de
ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door zoutwater dat in de
ondergrond is achtergebleven tijdens twee grote en langdurige overstromingen. Deze transgressies, de
landaanwinningen en de grondwaterstromen als gevolg van inpolderingen hebben geleid tot een rijk
geschakeerd patroon van zoutgehalten van het grondwater. Dat geldt dus ook voor de zoutbelastingen
in kwelpolders, die bepaald worden door de intensiteit en de zoutconcentraties van het kwelwater. Als
achtergrond voor het begrip van de huidige verdeling van zoet en zout water in de ondergrond wordt
hier kort de historie van het gebied geschetst.
Na het einde van de laatste ijstijd begon de zeespiegel te stijgen en in de periode van ongeveer 7500 tot
3500 jaar geleden raakte het westelijk deel van Nederland, met uitzondering van de stuwwal van de
eilanden Wieringen en Texel, overspoeld door zeewater (eerste transgressie). In die periode zijn de
Pleistocene zandlagen, die tot dan toe zoet grondwater bevatten, verzilt. Daarna sloot de kust zich
ongeveer langs de huidige kustlijn en ontstond een zoet moeras waarin zich veen vormde. Onder de
zogenaamde veenkussens werd het grondwater weer verzoet. Rond het jaar 1000 AD brak de zee weer
door de zandwallen heen. Hierbij werd het veen geërodeerd en kwamen delen achter de kustlijn en de
kop van Noord Holland opnieuw onder invloed van de zee (tweede transgressie).
In de periode vanaf ongeveer 900 AD neemt de menselijke invloed op het gebied sterk toe. Het veen
wordt ontwaterd voor de ontginning voor landbouw en afgestoken voor turfwinning. In de 12e en 13e
eeuw worden dijken aangelegd, die het land moeten beschermen tegen het steeds verder afkalven van
het veen en de plasvorming die op grote schaal plaatsvindt. Het gebied omsloten door de Westfriese
Omringdijk werd daarmee gevrijwaard van de hernieuwde invloed van de zee. Hier heeft in de laatste
eeuwen zoet water vanaf het oppervlak kunnen infiltreren, resulterend in een aanzienlijke
ondergrondse zoetwater voorraad. Onder de jonge duinen, die rond 1000 AD ontstonden trad ook
verzoeting op.
Aan het eind van de middeleeuwen wordt een begin gemaakt met de grootschalige terugwinning van de
ondergelopen gebieden. Vanaf de 16e eeuw werden tenslotte plassen en delen van de Zuiderzee
drooggelegd en ingepolderd. De Wieringermeer, die in 1930 is drooggelegd, is een van de laatst
ingepolderde gebieden van Noord Holland. Daarmee werd de invloed van de zee teruggedrongen,
maar bleef het zoute water wel als grondwater aanwezig. De hoogteverschillen tussen de diepe
droogmakerijen en de ondiepe veenpolders en boezemwateren brachten na 1600 ook nieuwe
grondwaterstromingen op gang. In de centrale delen van de droogmakerijen ontstond kwel van diep
brak grondwater (uit de eerste transgressie). Onder de ondiepe polders en boezemwateren werd juist
de infiltratie versterkt. Het zoete water uit die polders en vanaf 1932 ook uit de boezemwateren en het
IJsselmeer treedt nu als zoete kwel weer aan de dag langs de randen van de droogmakerijen.
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2.2

Het zoute grondwater gemeten en in kaart gebracht

In dit project is aan de hand van ruim 5000 beschikbare grondwateranalyses en 900 geofysische
sonderingen (VES) het patroon van zoutgehalten in de ondergrond in kaart gebracht. Dat heeft
geresulteerd in chloridekaarten voor het gehele beheersgebied (met grensvlakken van 1000, 5000,
10000 mg/l en inversies).
a

c

b

Diepte grensvlak
( m NAP)

Dikte inversie (m)

Figuur 1. Diepte van het a) 1000 mg/l en b) 5000 mg/l chloride grensvlak en c) de dikte van de inversies in het
beheersgebied van HHNK.

Goed te zien in deze kaart is het diepe grensvlak (tot 100 m) onder het beschermde gebied van de
Westfriese ringdijk waar sinds 4000 BP onafgebroken een zoet milieu heeft geheerst (Figuur 1). Ook
onder de duinen heeft zich na 1000 AD een diepe zoetwaterbel gevormd. De zeedoorbraken na 800 AD
zijn zichtbaar in het brakke grondwater op geringe diepte achter de strandwalgordel tussen Schagen en
Beverwijk en in de kop van Noord-Holland. In enkele gevallen zien we onder dit ondiepe brakke
grondwater zogenaamde inversies. Daar heeft zoet grondwater zich weten te handhaven onder de
bescherming van kleilagen (westelijk deel Wieringermeer, Alkmaar, Volendam). Figuur 1 laat ook zien,
dat in de diepe droogmakerijen en de IJpolders brak grondwater met gehalten van 5000 mg/l op
slechts enkele meters diepte zit door de sterke kwel.

Meettechnieken om de verdeling van het zoete en zoute water in beeld te brengen
De geleidbaarheid is een goede maat voor het zoutgehalte. Voor de veldkartering zijn elektrische
geleidbaarheidsmetingen of EC metingen uitgevoerd van het oppervlaktewater in de watergangen tijdens het
voorjaar en de zomer. In deze droge periode wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater grotendeels bepaald
door het kwelwater en door het inlaatwater.
De geleidbaarheid van de ondergrond is ook onderzocht door middel van geofysische meetmethoden. Voor dit
onderzoek zijn de CVES en de EM technieken toegepast. Met de EM zijn puntmetingen gedaan van de
geleidbaarheid van de ondergrond. De EM methode geeft slechts een gemiddelde van de geleidbaarheid van de
ondergrond, maar het voordeel is dat de meting snel kan worden uitgevoerd. Met de CVES zijn
tweedimensionale profielen gemeten van de elektrische weerstand (= gelijk aan het omgekeerd van de
geleidbaarheid) over lengtes van 400 m voor de polderanalyses en van 40 tot 80 m voor de perceelanalyses.

2.3

Kartering en modellering

Op basis van de ontwikkelde kaart met de chloridengehalten in de ondergrond is met een
grondwatermodel de zoutbelasting berekend in het beheersgebied van HHNK. Met het model zijn ook
de gevolgen voor de zoutbelasting berekend als gevolg van autonome ontwikkelingen; bodemdaling,
zeespiegelstijging en verandering in het neerslagtekort voor 2050 (W+ scenario).
Grote kwelstromen en zoutbelastingen komen voor in de droogmakerijen: met name in de
Wieringermeer, polder de Schermer en de polder ten zuiden van Graftdijk, waar zoutbelastingen meer
dan 15000 kg/ha/jr bedragen. In deze gebieden met een grote zoutbelasting kunnen onder de huidige
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omstandigheden maatregelen om verzilting te bestrijden al aantrekkelijk zijn. In de gebieden waar nu
weinig zoutbelasting heerst, maar waar de relatieve toename groot is kunnen in de toekomst
additionele beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. In die gebieden is het landgebruik mogelijk gevoelig
voor verzilting, omdat het in de huidige situatie op een lage zoutbelasting is ingesteld.
Uit de berekeningen blijkt dat de zoutbelasting in de Wieringermeer en de kop van Noord Holland het
meest zal toenemen als gevolg van de autonome ontwikkelingen. Bodemdaling wordt met name
verwacht in de veenweidegebieden ten noorden van Amsterdam en jonge polders zoals de Anna
Paulownapolder en de Wieringermeer. In de laatste is een aanzienlijke toename berekend van de
zoutbelasting met 2500 tot 5000 kg/ha/jr. Ook de verwachte toename van het neerslagtekort in de
zomer en daling van de grondwaterstanden leidt tot een toename van de zoutbelasting in polders met
brakke kwel. Naast een paar geïsoleerde locaties is het hier ook weer de Wieringermeer waar de
grootste toenames van 2500 tot 5000 kg/ha/jr zullen ontstaan. De effecten van de verwachte
zeespiegelstijging en een stijging van IJsselmeerpeil met 20 tot 35 cm blijven beperkt tot een zone van
10 km langs de kust. De berekeningen laten alleen een significante toename zien van de zoutbelasting
bij Den Helder en langs de oostzijde van de Wieringermeer (2500 tot 5000 kg/ha/jr).
Hoewel de natuurlijke nutriëntenbelasting vanuit de ondergrond niet is onderzocht geven de kwel en
zoutbelastingskaarten een indicatie over locaties waar ook voor de nutriënten een hoge
achtergrondbelasting kan worden verwacht.

Zoutbelasting
(kg/ha/jr)

Bodemdaling

Huidige situatie

Toename neerslagtekort

Verandering
zoutbelasting (kg/ha/jr)

Zeespiegelstijging

Figuur 2. Zoutbelasting in beheersgebied Holland Noorderkwartier berekend met regionaal grondwatermodel: a)
zoutbelasting in zomer van 200, b) toename zoutbelasting in zomer 2050 als gevolg van bodemdaling, c) toename
zoutbelasting in zomer 2050 als gevolg van toename neerslagtekort en d) toename zoutbelasting in zomer 2050
als gevolg van zeespiegelstijging.
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3

Schaalniveau 2: Polders de
Schermer en de Wieringermeer

Uit de resultaten van de regionale studie bleek dat met name in de twee polders de zoutbelasting groot:
in de Schermer en in de Wieringermeerpolder. Voor deze gebieden is het beeld van de zoutgehalten en
de kwel nader onderzocht door middel van veldkartering en grondwatermodellering. De
grondwaterstroming in de polders is gesimuleerd met deelmodellen die een verfijning vormen van het
regionale grondmodel van HHNK.

3.1

Veranderingen in de zoutbelasting

Uit berekeningen met het grondwatermodel blijkt dat door autonome veranderingen van bodem,
klimaat en zeespiegel een toename van de kwel en zoutbelasting in de Wieringermeerpolder te
verwachten is. Deze toename kan in sommige delen van het gebied oplopen tot wel 50%. In polder de
Schermer verandert de zoutbelasting niet veel, omdat de genoemde veranderingen gering zijn of
minder invloed hebben. De klimaatverandering houdt wel in dat de frequentie van droge zomers zal
toenemen.
Naast verzilting laten de deelmodellen zien dat er ook verzoeting plaatsvindt. Dit gebeurt langs de
randen van de polder, indien het boezem- en polderwater buiten de ringdijk zoet is. Het patroon van
kwel en zoutbelasting verandert met de tijd, de zone van zoete kwel langs de randen van de polders
wint langzamerhand terrein op de brakke kwel zone. Dit is in dit onderzoek bijvoorbeeld aangetoond
aan de hand van geofysische CVES metingen en modelberekeningen in de Wieringermeerpolder langs
de IJsselmeerdijk. Deze verzoeting is een traag proces van decennia tot eeuwen, dat is begonnen na de
drooglegging van de polders en de verzoeting van de omliggende polders.
IJsselmeer

200 m

Wieringermeer

Oost

400 m

West

IJsselmeer

60 m

Wieringermeer

a

Kleilaag

120 m

West
Deklaag

Meetlocatie

12 m
zout
2.5

brak

5

10

zoet
20 Ohmm

b

Figuur 3. a) CVES meting bij IJsselmeerdijk met intrusie van zoet water naar de polder. b) Detailmeting waarin
ook de verzoeting van de deklaag zichtbaar is. De verzoeting is na de vorming van het IJsselmeer 400 m
voortgeschreden en bevestigt de voorspellingen van Mazure (1936).
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De traagheid van de processen wordt geïllustreerd door de grote zoutbelasting in het zuidelijk deel van
de Schermer, waar je door de nabijheid van het zoete Alkmaardermeer eigenlijk zoete kwel zou
verwachten. Dit meer werd echter pas begin van de vorige eeuw zoet en er bevindt zich nog oud, zout
grondwater in de kwelbaan vanaf het Alkmaardermeer. Modelberekeningen en metingen tonen aan dat
het zoete grondwater (aangevuld door het huidige zoete Alkmaardermeer) zich nog ongeveer 100 m van
de ringdijk bevindt, en langzaam noordwaarts beweegt. Op termijn zal daardoor volgens de
berekeningen de zoute kwel aan de zuidkant van de Schermer vervangen worden door zoete kwel.
Voor de beleidsvorming kunnen de waterbeheerders er echter van uitgaan dat de brakke kwel in de
diepe droogmakerijen en polders nog eeuwen zal aanhouden en dat maatregelen om verzilting tegen te
gaan deze eeuw noodzakelijk blijven. Een van de maatregelen hiervoor kan zijn om gebruik te maken
van het zoete kwelwater langs de randen van de polder, door de watergangen hier af te koppelen van
het oppervlaktewater waarin zich brak water bevind.

Gemeten EC
in uS/cm

Zuidervaart

Geïnterpoleerde EC
in uS/cm

Westdijk

Oostdijk

Figuur 4. Uit het patroon van EC metingen van het oppervlaktewater in de Zuid Schermer blijkt dat de
zoutgehalten in het centrale deel het grootst zijn vanwege de brakke kwel. Opvallend zijn de zoete sloten direct ten
oosten van de Zuidervaart, waarin zoet water werd ingelaten ten tijde van de metingen vanuit de boezem en
Zuidervaart. Deze vertekenen het beeld van zoutgehalten en zoutbelasting door het grondwater. Langs de
oostelijke en westelijke randen van de polder is het oppervlaktewater minder zout. Dit is het gevolg van zoete kwel
langs de randen, een verschijnsel dat ook in andere brakke droogmakerijen voorkomt. Dit zoete kwelwater is
geïnfiltreerd in de omliggende zoete ondiepe polders en boezemwateren.

Figuur 5. Het brakke kwelwater in het centrum van de polder komt als een kegel van grote diepte omhoog en is
gevormd door verzilting van de Pleistocene sedimenten ten tijde van de Midden-Holocene transgressie. Dit is
vooral goed waarneembaar in de profielen met de oude VES metingen uit TNO DinoLOket, die opnieuw zijn
geïnterpreteerd, en de voor dit onderzoek uitgevoerde EM en CVES metingen.
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4
4.1

Schaalniveau 3: De
perceelsschaal

Neerslaglens

De zoutbelasting door opkwellend zout grondwater leidt over het algemeen niet direct tot schade aan de
landbouwgewassen. Bovenop het brakke of zoute grondwater bevindt zich namelijk meestal een dunne
lens van zoet grondwater, die is gevormd door het neerslagoverschot op de percelen. Kennis van de
eigenschappen van de zoetwaterlens is essentieel om het effect van de zoutbelasting op de landbouw te
kunnen voorspellen. Voor het waterschap is kennis over de zoetwaterlens van belang om op de juiste
wijze beheersmaatregelen te kunnen nemen om verzilting te voorkomen. Daarnaast beïnvloeden de
processen op perceelsniveau de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Begrip van deze processen kan daarom tevens de basis vormen voor maatregelen die
de waterkwaliteit in de watergangen bevorderen.
In dit onderzoek is de neerslaglens in beeld gebracht. Hiervoor is een vernieuwende aanpak gebruikt
waarbij geofysische meetmethodes op een zeer gedetailleerd niveau zijn ingezet. Dit levert een 2D beeld
op van ondergrond op hoge resolutie, waarbij de verdeling van het zoete en zoute water in de
ondergrond duidelijk te onderscheiden is (zie kader). Op vier verschillende percelen in de Schermer
(perceel Vaalburg, Klaver en Swart) en de Wieringermeer (perceel Visser) is met deze methode de vorm
en de dikte van de neerslaglenzen in beeld gebracht.
Deze waarnemingen hebben tot een belangrijke conclusie geleid. Voorheen werd vaak met de aanname
gewerkt dat de sloten de vorm van de neerslaglens bepalen. De metingen en de modellering van het
systeem in dit onderzoek laten echter zien dat de sloten een relatief beperkte invloed hebben. De
drainagebuizen en de greppels blijken met name de vorm en de dynamiek van de lens bepalen.

4.2

Gevonden karakteristieken van de zoetwaterlens

De gemeten zoetwaterlenzen varieerden in dikte van enkele decimeters tot ongeveer 4 m. Daarbij was
de zoetwaterlens het dikst tussen twee drainagemiddelen, terwijl hij direct onder de drainagemiddelen
meestal dunner of afwezig was. Uit de metingen en de perceelsmodellering blijkt dat de vorm en de
dikte van de zoetwaterlens door het jaar varieert.
Tijdens het najaar en de winter groeit de zoetwaterlens tussen de drainagemiddelen door het
neerslagoverschot, maar in deze periode wordt het diepere zoute grondwater ook naar de
ontwatermiddelen toe getrokken. Dit komt door de langdurige afvoer via drains en greppels in deze
periode, waardoor er kegels van brak of zout water ontstaan, een verschijnsel dat ook bekend is van
putten voor grondwaterwinningen. In het voorjaar en de zomer verliest de lens over het algemeen water
door verdamping en in minder mate door afstroming naar de watergangen, waardoor de dikte van de
lens afneemt. Ook zakken de kegels dan enigszins in, nadat de grondwaterstanden tot onder de
drainagemiddelen zijn gedaald.
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De wijze en de diepte van drainage is van grote invloed op de dikte van de zoetwaterlens. Onder het
perceel Visser in de Wieringermeer hebben we gevonden dat de zoetwaterlens bijzonder klein is (enkele
decimeters) vanwege de kleine drainafstand en de grote doorlatendheid. Op de percelen Swart kunnen
we aan de hand van de toenemende weerstanden uit de EM metingen in oostelijke richting afleiden dat
de dikte van de zoetwaterlens in die richting ook toeneemt, en dat het kegeleffect minder sterk wordt.
Dat is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de toenemende maaiveldhoogte waardoor de
drainagebasis van de greppels en daarmee ook de gemiddelde grondwaterstand hoger komt te liggen.
Op basis van de principes die in dit project zijn gevonden is een vervolgonderzoek gestart in Friesland
en Groningen (Acacia Water, 2012). Hierin is bevestigd en verder uitgewerkt dat een combinatie van
factoren een rol speelt in de vorm en dynamiek van de zoetwaterlenzen. Van belang zijn diepte, afstand
van de drainage middelen, de drainagebasis, de bodemopbouw en de sterkte van de kwelflux.

Figuur 6. CVES profielen over percelen in polder de Schermer (Zuid Schermer). Elektrische weerstanden in Ohmm
zijn een maat voor zoutgehalten. a) Profiel in mei 2009 over begreppeld graslandperceel (Swart), waarin
zoetwaterlenzen zichtbaar zijn tussen de greppels. De greppels draineren de lenzen, maar trekken ook brak water
uit de diepte aan. b) Profiel in mei 2009 over begreppeld graslandperceel (Klaver rechts) en gedraineerd
akkerland (Vaalburg links). Onder grasland perceel Klaver wordt een dikkere en meer aaneengesloten
zoetwaterlens aangetroffen dan onder graslandperceel Swart (ca. 2 km naar het zuidwesten). Dit is het gevolg
van de grotere drooglegging en de minder sterke kwelflux. Het naburige diepe gedraineerde perceel (Vaalburg)
heeft een dunne zoetwaterlens. CVES loopt parallel aan drains. c) Profiel in oktober 2009 loodrecht op drains van
gedraineerd perceel Vaalburg. Onder drains wordt brak grondwater aangetrokken. In de zomer is brak water
door capillaire werking tot in de wortelzone gestegen.
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4.3

Invloed van de zoet-zoutverdeling in de ondergrond op het
bodemvocht en de afvoer

Bij de drains en greppels is waargenomen dat de bovengenoemde brakwaterkegels het zout tot relatief
dicht onder het oppervlak brengen. Omdat tijdens droogte in voorjaar en zomer water vanuit de lens
door de capillaire werking opstijgt, is het mogelijk dat er ook zout uit de diepere ondergrond kan
doordringen tot in de wortelzone. Chemische analyses van het bodemvocht op perceel Vaalburg hebben
dit inderdaad aangetoond. Ook modelsimulaties bevestigen dat bij drains en greppels onder bepaalde
omstandigheden bodemverzilting en gewasschade kunnen optreden.
De dynamiek van de zoetwaterlens beïnvloedt ook de kwaliteit van het water dat door de
drainagemiddelen wordt afgevoerd. Als na lange droge perioden, wanneer door verdamping de
zoetwaterlenzen zijn gekrompen, het gaat regenen en de drains weer gaan afvoeren, dan wordt vaak
eerst brak water, dat is geaccumuleerd rond de drains, afgevoerd (EC > 10 mS/m). Wanneer de
zoetwaterlenzen zijn gegroeid in het najaar en winter kunnen de drains zoeter water gaan produceren.
Op percelen waar de brakwater kegels tot aan de drainagemiddelen reiken, blijkt het water uit de
greppels en buisdrainage echter ook in de winter verhoogd te zijn in zoutgehalte. Naast dit seizoenale
patroon zien we ook tijdens zomerse regenperioden sterke fluctuaties in het zoutgehalte van het
drainwater (Figuur 7). Het belangrijkste deel van de zoutvracht in een polder is dan ook afkomstig van
afvoer uit de ontwateringsmiddelen, greppels en buisdrainage.

Figuur 7. Verloop van zoutgehalten in drainwater van gedraineerd perceel Vaalburg zomer 2010. Na de neerslag
begin augustus beginnen de drains weer water af te voeren. Dat water is in eerste instantie brak (12 augustus)
omdat gedurende de zomer de dunne lenzen bijna of geheel zijn verdwenen, Rond de drains moet eerst het brakke
grondwater worden afgevoerd. Later in de herfst en winter (hier niet getoond) daalt het zoutgehalte van het
drainwater weer. Opvallend zijn de omgekeerde zoete pieken gedurende enkele dagen eind augustus en begin
september. Dit werd veroorzaakt door de snelle afvoer via macro poriën, zoals kleischeuren.
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5
5.1

Samenhang tussen
schaalniveau 2 en 3: Invloed
van het perceel op de polder

Relatie perceel en polder

De zoutgehalten in watergangen van brakke kwelgebieden vertonen een grote seizoenmatige
fluctuaties, zo blijkt uit EC metingen. Het zoutgehalte in de watergangen wordt bepaald door (1) kwel
van diep grondwater onder de sloten, (2) de zijdelingse toestroom van grondwater uit de
zoetwaterlenzen, (3) afvoer van drainagebuizen en greppels (4) het neerslagtekort op de watergang
(indamping) en (5) de zoetwater aanvoer. Door het jaar heen variëren de grootte en soms ook de
kwaliteit van de componenten van de waterbalans. Dit wordt weerspiegeld in de waterkwaliteit in de
watergangen.
In de winter overheerst de afstroming van zoet water van de percelen via de drainagebuizen en
greppels, terwijl er tijdens het voorjaar en de zomer weinig of geen toestroom is vanuit deze
drainagemiddelen en vanuit de zoetwaterlens. De kwel van diep brak grondwater is een min of meer
constante instroom. Dit leidt van nature, samen met het indampingseffect, met name in het voorjaar en
de zomer tot hoge zoutgehalten in de watergangen op locaties met zout grondwater. De menging met
het zoete water dat in de winterperiode van de percelen afstroomt zorgt voor een verlaging van het
zoutgehalte in die periode.

Chloridegehalte in mg/l
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Figuur 8. Voorbeeldberekening van invloed van drainage en peilbeheer op verzilting van watergangen in de
zomer met behulp van een gecombineerd oppervlaktewater/grondwatermodel gedurende 10 jaar. Onder
begreppelde percelen met een natuurlijk peilvariatie (winterstand 20 cm hoger dan zomerstand) wordt meer
water geborgen op de percelen dan onder gedraineerde percelen met een kunstmatig peilbeheer (zomerstand 20
cm hoger dan winterstand). Dit leidt ertoe dat er langere tijd in het voorjaar zoet grondwater blijft afstromen
naar de watergangen. Zonder inlaat zou de zoutsprong dan 6 weken later plaatsvinden.
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Het water in de watergangen wordt verdund door de inlaat bovenstrooms. Naast de peilhandhaving
(vanwege verdamping en waterverbruik) is het doorspoelen en verdunnen de belangrijkste reden voor
de inlaat van water. De inlaat begint in het voorjaar zodra de zoutgehalten beginnen te stijgen. Deze
“zoutsprong” begint als de grondwaterstanden op de percelen zover zijn gedaald dat de zoetwaterlenzen
geen water meer leveren aan de watergangen. Dit moment zou kunnen worden uitgesteld wanneer de
berging in de lenzen wordt vergroot en de grondwaterstanden worden verhoogd, zodat er langer
zoetwater kan worden geleverd.

5.2

Mogelijkheden voor reductie doorspoelen

De hoeveelheid water die wordt gebruikt voor beregening en veedrenking is vrij klein ten opzichte van
de hoeveelheid die wordt ingelaten, bleek de analyse naar het land- en watergebruik in polder de
Schermer. Uit enquêtes onder agrariërs kwam bovendien naar voren dat beregening minder vaak wordt
toegepast dan wordt verondersteld op basis van landbouwkundige tabellen.
De berekeningen geven aan dat er een overmaat aan water wordt aangevoerd voor het doorspoelen van
de watergangen en het terugdringen van de zoutgehalten. In het systeem zit volgens de berekeningen
ruimte om de hoeveelheid inlaatwater te reduceren zonder dat zoutgehalten boven toelaatbare niveaus
voor de meeste gewassen komen. De inlaat zou aanzienlijk kunnen worden verminderd als de plaatsing
van zoutgevoelige teelten zou zijn aangepast aan de zoutbelasting ter plaatse, zeker als dit zou
samengaan met een zekere sturing of afkoppeling van zoete en zoute kwelgebieden. Uit de kosten-baten
analyse blijkt dat de winst met name wordt gemaakt door de reductie in energieverbruik van het
gemaal, doordat er minder uitgemalen hoeft te worden.
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Figuur 9. Berekende chloridengehalte oppervlaktewater bij verschillende doorspoelhoeveelheden in de polder
Zuid-Schermer voor het droge jaar 2003. Zonder inlaat zouden de chloridengehalten stijgen tot boven de 4000
mg/l. De berekeningen laten ook zien dat als de inlaat zou zijn gereduceerd tot 75 a 50 % van de werkelijke
inlaat, de zoutgehalten de normen voor akkerbouw en veedrenking niet zouden overschrijden.
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6

Conclusies: Omgaan met
brakke kwel en inlaat
optimaliseren

De zoutbelasting in het beheersgebied van HHNK doet zich vooral gelden in diepe polders waar een
sterke kwelflux heerst en het grondwater een hoog zoutgehalte heeft. Wanneer er in het voorjaar en
zomer geen zoet water meer van de percelen afstroomt, leidt deze zoutbelasting onder natuurlijke
omstandigheden tot een stijging van het zoutgehalte van de watergangen, tenzij zoet water wordt
ingelaten.
Als gevolg van klimaatsverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling zal over het algemeen de
zoutbelasting toenemen, hoewel aan de randen van de diepe polders tegelijkertijd verzoeting optreedt.
Dit autonome proces kan slechts weinig worden beïnvloed. Om de toenemende verzilting tegen te gaan
en de zoet water beschikbaarheid voor de verschillende gebruiksfuncties te faciliteren zal inlaat nodig
blijven.
Toch zijn er mogelijkheden om op de inlaat te besparen. Deze studie toont aan dat de hoeveelheid
inlaatwater kan worden verminderd zonder dat zoutgehalten stijgen boven onacceptabele niveaus. Dit
is een makkelijk te realiseren maatregel en levert een besparing op van 25% of meer (op basis van de
studie in de Zuid Schermer). Het vergt wel een betere (real time) monitoring van inlaatdebieten en
zoutgehalten van oppervlaktewater. Verder kan in de inrichting van het waterstelsel voor afwatering en
inlaat meer rekening worden houden met het ruimtelijke patroon van zoet en zout kwelwater
(afkoppelen en compartimentering). Daarmee valt veel te besparen, zeker in samenhang met een zekere
de ordening in de zoutgevoelige teelten.
Uit dit onderzoek is verder gebleken dat de drainagemiddelen een sterke invloed hebben op de
zoetwaterlens. De zoetwaterlenzen kunnen daarom naar verwachting worden vergroot door het
optimaliseren van de afstand en de diepte van de drainagemiddelen. De huidige inrichting van de
ontwatering van percelen is vooral gericht op het voorkomen van natschade, maar nog niet op het
voorkomen van verzilting. Wanneer dit wel wordt meegenomen kan potentieel meer zoetwater in het
gebied worden vastgehouden, waarmee het risico op verzilting van de wortelzone kan worden
gereduceerd. Bovendien kunnen ingrepen in de inrichting van het drainagesysteem ervoor zorgen dat
er langer zoet water naar de watergangen afstroomt.
Het is waarschijnlijk dat met deze interne besparingen een bijdrage kan worden geleverd om de
zoetwatervoorziening van de regio robuust te maken voor de verwachte toekomstige
klimaatverandering en bodemdaling. Met deze maatregelen kan de afhankelijkheid en de watervraag
van het hoofdwatersysteem worden gereduceerd. Daarmee hebben deze maatregelen niet alleen in de
toekomst, maar ook in de huidige situatie al de potentie om kosten te besparen en mogelijk de
landbouwopbrengst op plaatsen met verzilting te verhogen.

Verziltingsstudie Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Acacia Water

13

Acacia Water
Jan van Beaumontstraat 1
2805 RN Gouda
Telefoon: 0182 – 686424
Internet: www.acaciawater.com
Email: info@acaciawater.com

