Wanneer wordt het zuidwesten weer zoet ?
Omstreeks het begin van de jaartelling lag voormalig zoet laag Nederland achter een vrijwel
aaneengesloten kustlijn en vele meters hoger dan de zee. Exploitatie van veen, inpoldering en
ontwatering lieten de bodem dalen tot beneden de zeespiegel. Aan landverlies viel niet te
ontkomen. Door toedoen van de mens drong de zee ver het land binnen. De grillige belijning van
ons land met getijdenbekkens (zeegaten en Waddenzee) contrasteert met het regelmatig
gevormde kustfundament.
Terwijl iedereen vertrouwd is met een zoet IJsselmeer (voorheen het zeegat Zuiderzee), blijft het
een raadsel waarom men onder de huidige omstandigheden in het zuidwesten genoegen neemt
met extreem zout gehouden wateren. Het Deltaplan voorzag immers al in zoete Zeeuwse meren!
Het natuurlijk verzoeten van deze wateren is de meest voor de hand liggende oplossing voor de
problemen van verzilting en zoetwatertekorten waarmee Zeeland in toenemende mate kampt en
een grote stap naar klimaatbestendigheid bij verdere zeespiegelstijging.
Lang gewacht
De plannen voor verzoeting van Zeeland zijn onderzocht en uitgewerkt in het Deltaplan.
Door twee gebeurtenissen in de zestiger jaren, een strenge winter en het lage zoutgehalte vanwege
een hoge afvoer, vroeg de (mossel- en) oesterteelt of ze alvast schadeloos gesteld mocht worden en
konden stoppen, omdat de Zeeuwse delta na 1971 zoet zou worden. Daaraan werd door het Rijk
voldaan. Een deel van de teelt kon naar de Waddenzee verplaatst worden. De sector als geheel kreeg
schadeloosstelling dan wel een plaats in de Waddenzee. Degenen die later toch op eigen risico
opnieuw begonnen werden gewaarschuwd dat ze geen nieuwe aanspraak op schadevergoeding
konden maken.

Deze schoolplaat gaf duidelijkheid. De adviezen van beide deltacommissies zijn ten dele overgenomen en zo
kregen waterveiligheid en zoetwatervoorziening te weinig aandacht. Urgentie vanwege klimaatverandering
maakt het plan van Johan van Veen weer actueel en inpasbaar bij zeespiegelstijging.

Door de aanleg van een stormvloedkering bleef de Oosterschelde zout en vanwege de slechte
kwaliteit van het Rijnwater in de jaren ‘70 werd de verzoeting van de Grevelingen uitgesteld.
Al met al werden voor zuidwest Nederland ‘zoute’ beleidskeuzes gemaakt voor grootschalige lozing
van zoet water via de Nieuwe Waterweg, voor zoute meren in Zeeland, (half)open zeegaten en een
blokkade van natuurlijke rivierwateraanvoer naar de wateren en eilanden. Zeeland is nog nooit zo
zout geweest!
Vanwege de ontstane zoetwatertekorten kan in Zeeland aan de watervraag voor beregening,
doorspoeling en peilbeheer niet meer voldaan worden. Dit veroorzaakt verzilting van sloten en de
wortelzone, met sterfte van het gewas als gevolg. Bestaande zoetwaterlenzen lopen de kans geheel
of meerjarig te verdwijnen. Zoet water is van levensbelang voor de leefbaarheid van de provincie
Zeeland en het tegengaan van de verzilting van West-Brabant.
Wanneer we de balans opmaken, zien we dat het meeste zoete water ons land ongebruikt passeert
en een teveel aan neerslag te snel wordt afgevoerd. Veel zoet water gaat verloren door lozing in zee.
De spuisluizen in de Volkerakdam liggen al vanaf hun realisatie te wachten om overtollig rivierwater
af te laten stromen naar Zeeland. Het is een misverstand dat er continu aan zoetwateraanvoer moet
worden voldaan. Voor verzoeting en verversing is er door het jaar heen meer dan voldoende zoet
water beschikbaar.

Het Nationaal Waterplan uit 2009 gaf de sterke verzilting al aan.

Met de rug tegen de muur
Het grondwater van de Zeeuwse eilanden verzilt sterk en de beperkte zoetwatervoorraad VolkerakZoommeer heeft last van zoute kwel vanuit de aangrenzende zoute wateren. Voortzetting van een
beleid van verzilting en zoetwaterlozing maakt dat bij zeespiegelstijging het nu al nijpende
zoetwatertekort sterk zal toenemen. Ondanks een aanvankelijk enthousiasme en hoge inspanningen
voor tal van zilte planvorming zal men de realiteit onder ogen gaan zien en afstand nemen van
bestemmingen, statussen en toegezegde zaken.
Duurzame zoetwatervoorziening en noodberging van rivierwater zijn urgente wateropgaven
waarvoor Zeeland staat, gevolgd door het tegengaan van verzilting en het borgen van
zeewaterveiligheid bij de te verwachten versnelling van zeespiegelstijging (IPCC/KNMI).
In deze regio dienen de nodige wateropgaven doelgericht en voortvarend opgepakt te worden.

Krijgt de natuur ditmaal kansen ?
Waar men achter de kustlijn zoute natuur probeert vast te houden, gaat het met het milieu
bergafwaarts. De beoogde doelen blijken bij de Oosterschelde en de Grevelingen onhaalbaar.
In onze steeds veranderende cultuurlandschappen past de natuur zich continu aan. Dat geldt straks
ook bij de maatregelen die genomen gaan worden voor klimaatbestendigheid.
Afgelopen jaren werden we ons door klimaatverandering en voortgaande verzilting bewust van de
urgentie om het waterbeleid te ijken aan de lange termijn. Daarbij kunnen de te verzoeten wateren
onderdeel gaan uitmaken van een gezond en evenwichtig watersysteem. Zeer zeldzame
zoetwatermilieus (zoet oppervlaktewater is minder dan een tienduizendste van het water op aarde!)
nemen de plaats in van het mondiaal alom aanwezige zoutwatermilieu. Milieuzones schuiven
westwaarts op en er ontstaan nieuwe natuurgebieden voor de kust. De keuze voor een migratierivier
op zee aansluitend op een kokersluis in de Haringvlietdam ligt voor de hand en kan westwaarts
worden verlengd, gelijktijdig met de aanleg van zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg en uitbreiding
ten westen van de Maasvlakte. Naast het oppervlak aan natuur zal de biodiversiteit met sprongen
toenemen. Een enorme impuls voor de natuur.
Behoud vestigingsklimaat en kapitaal
Vergeleken met de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en Gebiedsagenda
Zuidwestelijke Delta 2050, waarin verzouten centraal staat, is verzoeten veel goedkoper, effectiever
en duurzamer. Hoe eerder de Grevelingen verzoet, des te eerder zullen mens en natuur er de
vruchten van plukken.
Ook het op termijn verzoeten van de Oosterschelde voorkomt overbodige investeringen en schade.
Het verzoeten stopt de verzilting van de eilanden en creëert extra zoetwatervoorraad en
bergingscapaciteit. Het perspectief van een groot zoetwaterreservoir, waaruit men in droge zomers
naar behoefte vrij uit kan tappen, is zeer aantrekkelijk voor landbouw, natuur, waterafhankelijke
sectoren en leefbaarheid. Zo behoudt Zeeland een gezond vestigingsklimaat.
Rivierwaterveiligheid door noodberging
Door het waterbergende oppervlak van het Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch aan te vullen
met de voormalige zeegaten vermindert de stijgsnelheid bij noodberging van rivierwater tot 1/3 deel.
Met een bekken in zee erbij, afhankelijk van de grootte, tot 1/8 deel. Oppervlakvergroting geeft een
sterke toename van de rivierwaterveiligheid. Om bij berging milieurampen te voorkomen is het van
belang dat de bergingswateren zoet of tenminste brak zijn en komen daarbij de nog te realiseren
overgangen van zoet naar zout zeewaarts of voor de huidige kust te liggen.
Samenwerken met water
Bij alles is samenwerken met water de juiste keuze. Alhoewel na diverse afsluitingen de natuurlijke
vorming van de Voordelta heeft plaatsgevonden, blijft de Zuidwestelijke Delta uiterst kwetsbaar.
Het is van belang om natuurlijke zandaanvoer te stimuleren. Zodra sterk ondermijnende
getijdenstromingen vervallen, gaan uitgeschuurde stroomgaten zich vullen met sediment. Niet alleen
de kust, maar ook het kustfundament sluit zich meer.
Mogelijk dat de bijeenkomst Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma
Zeespiegelstijging op 20 mei een impuls kan geven aan het bespoedigen van het verzoeten van de
Zeeuwse wateren.
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