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Voor zoet water zijn boeren in Zeeland vooral aangewe-

zen op regenwater. Daarom is het voor hen belangrijk om 

te weten hoe de verdeling tussen zoet en zout water is 

op hun perceel en of het mogelijk is om zoet water in de 

bodem op te slaan. Op initiatief van de provincie Zeeland 

hebben Deltares, TNO en het Duitse BGR via het project 

Freshem de zoet-zout waterverdeling in kaart gebracht. 

Afgelopen week zijn als eerste de meetgegevens van 

Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd.

Zoet en zout water in Zeeland 
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In Zeeland wordt 78 procent van 
de grond gebruikt voor landbouw. 
Voor deze gronden is zoet water 
in de bovenste laag van de bodem 
van levensbelang. In de herfst en 
winter valt er genoeg neerslag om 
de bodem te vullen met zoet water. 
Maar in de zomer kunnen zonder 
maatregelen op termijn tekorten 
ontstaan door groeiende verzilting.

AchTERGROND

‘De situatie in Zeeland is anders 
dan in de rest van Nederland’, zegt 
gedeputeerde Ben de Reu van de 
provincie Zeeland. ‘Aanvoer van 
zoet water van buitenaf is hier nau-
welijks mogelijk.’

Daarom is de provincie gestart 
met het programma Proeftuin 
Zoet Water. ‘In meerdere projecten 
onderzoeken we hoe we optimaal 
gebruik kunnen maken van het 
zoete water. Ook onderzoeken we in 
een aantal projecten hoe de vraag 
naar zoet water bij boeren omlaag 
kan. Door kaarten uit het Freshem-
project weten we nu waar zich zoet 
water bevindt en op welke plekken 
dit het beste is op te slaan.’

Tot enkele jaren geleden werd 
de zoet-zout verdeling vastgesteld 
met behulp van sonderingen. Dit 
gaf echter alleen een beeld van één 
bepaalde locatie en was boven-
dien relatief duur. De grootschalige 

metingen zoals die in Zeeland nu 
zijn uitgevoerd, zijn volgens De Reu 
uniek in Nederland. 

‘Eerder hebben we al meege-
daan aan Europese proefprojecten. 
Daarbij werd een klein deel van de 
gronden vanuit de lucht gemeten. 
Maar een project over zo’n groot 

gebied als de provincie Zeeland is in 
ons land niet eerder uitgevoerd. We 
wisten wel dat het kon, maar ook 
dat het flink prijzig zou zijn.’

Toen duidelijk was dat het Del-
tafonds de helft van de kosten wilde 
financieren, is de provincie aan de 
slag gegaan om andere partijen te 
zoeken die ook een steentje wilden 
bijdragen. ‘Die financiering hadden 
we vervolgens redelijk snel rond.’

Niet alleen boeren kunnen hun 
voordeel doen met de meetgege-
vens, geeft De Reu aan. ‘Voor diver-
se partners die het project hebben 
ondersteund, is het belangrijk om 
te weten hoe de ligging van de zoet-
zout grens is.’ Denk aan de Vlaams-
Nederlandse Scheldecommissie, 

die een nieuwe grote sluis bij Ter-
neuzen aan het voorbereiden is. 
‘Voor waterbedrijf Evides is het bij-
voorbeeld interessant om te weten 
of de ontwikkelingsactiviteiten in 
de kustzone invloed hebben op de 
beschikbare drinkwatervoorraad. 
Ook dat bedrijf heeft alle belang bij 
nauwkeurige metingen om de lig-
ging van de zoet-zout grens te bepa-
len.’

Bewustere keuzes
De gedeputeerde gaat de 

beschikbare informatie de komende 
weken goed bestuderen. ‘De uit-
komsten zijn ook voor ons nieuw. 
Maar ze kloppen in grote lijnen met 
het beeld dat we als provincie voor 

ogen hadden. Wat opvalt is dat er op 
bepaalde plekken onder gebieden 
met zout water weer stukken liggen 
met zoet water. Rond Sint Jansteen 
ligt bijvoorbeeld zoet water op een 
zoute kleilaag, met daaronder weer 
zoeter water.’ 

De Reu benadrukt dat boeren 
met deze gegevens bewustere keu-
zes kunnen maken in de gewassen 
die ze telen. ‘Zij kunnen nu zien hoe 
de situatie op hun perceel is en waar 
knelpunten liggen. Verder zijn ook 
de gebieden zichtbaar waar zoet 
water op een verantwoorde manier 
uit de bodem onttrokken kan wor-
den en waar zoet water geïnfiltreerd 
kan worden. We gaan hierover in 
gesprek met de boeren.’

‘Zeeland anders dan rest van het land’

Het HEM-systeem onder de helikopter meet de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond gecombineerd met die van het grondwater.

Freshem staat voor: FREsh Salt 
groundwater distribution by Heli-
copter ElectroMagnectic survey. Het 
HEM-systeem onder de helikopter meet 
de elektrische geleidbaarheid van de 
ondergrond gecombineerd met die van 
het grondwater. Deze data worden ver-
taald naar een digitale 3D zoet-zout 

verdeling van het grondwater. Met deze 
gegevens kunnen boeren bepalen waar 
zij welke gewassen gaan verbouwen of 
waar zij zoet water kunnen opslaan. 
Freshem kostte 1,5 miljoen euro. De helft 
is betaald uit het Deltafonds, de rest door 
de provincie Zeeland, ZLTO en andere 
regionale partners.

Van data naar een digitale 3D zoet-zout verdeling 

De uitkomsten van het Freshem-
onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen 
bieden belangrijke informatie over 
de locaties waar zoet water in de 
grond zit,  volgens waterspecialist 
Johan Elshof van ZLTO. ‘Daarnaast 
kunnen we met de uitkomsten 
bepalen welke gebieden het meest 
kansrijk zijn voor de infiltratie van 
zoet water.’

INTERVIEw

hoe is er gemeten in het Freshem-
onderzoek? 
‘Een helikopter was uitgerust met 
een zogenoemde sigaar, die met 
behulp van elektromagnetische 
straling om de 4 meter een driedi-
mensionaal beeld van de bodem 

heeft gemaakt. De helikopter vloog 
op circa 40 meter hoogte. 
‘Op die manier is nauwkeurig te 
bepalen waar het zoete en waar het 
zoute water ligt.’ 

het onderzoek is eind 2014 al gestart. 
waarom nu pas de eerste resultaten? 
‘Het verwerken van de gegevens van 
de helikoptervluchten heeft veel 
tijd gekost. Maar nu hebben we ook 
goede kaarten in handen, waar we 
lange tijd mee vooruit kunnen.’

waarom is het belangrijk om te weten 
waar zoet en waar zout water zit? 
‘In gebieden met zout grondwater 
zijn de mogelijkheden voor land-
bouw beperkt. Hier groeien vooral 
de traditionele gewassen als graan, 
bieten en aardappelen, die niet 

beregend hoeven te worden. 
‘Als boeren weten waar het zoet 
water zit, of waar dit geïnfiltreerd 
en beregend kan worden uit zoet 
grondwater, kunnen zij deze per-
celen ook gebruiken voor inten-
sieve akkerbouw, grove tuinbouw 
en fruitteelt. Dat zijn economisch 
gezien meer aantrekkelijke gewas-
sen om te verbouwen.’

ZLTO is een van de opdrachtgevers en 
financiers. waarom steunt de organi-
satie dit onderzoek? 
‘We willen onze leden waardevolle 
informatie bieden om weloverwo-
gen keuzes te maken voor het ver-
ruimen van hun bedrijfsvoering. 
Het geeft de boeren een goede indi-
catie waar zoet water zit. 
‘Verder laten de kaarten zien of 

het zin heeft om op een locatie een 
waterput te slaan voor het opslaan 
en onttrekken van zoet water voor 
hun gewassen. 
‘Als ZLTO vinden we het belangrijk 
dat boeren deze informatie tot hun 
beschikking hebben. Vervolgens is 
het aan de boeren zelf om te bepa-
len wat ze ermee gaan doen op hun 
bedrijf.’

hoe gaat het project nu verder? 
‘In maart volgen de uitkomsten 
van het onderzoek voor Midden-
Zeeland, en in juni die van Noord-
Zeeland. 
‘Boeren en tuinders die meer infor-
matie willen over dit project kunnen 
natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen. Dat kan het makkelijkste 
via de mail: johan.elshof@zlto.nl.’ 

‘Freshem geeft boeren goede indicatie waar zoet water zit’

De kaarten laten zien of het 
zin heeft om op een locatie 
een waterput te slaan voor 
het opslaan en onttrekken 
van zoet water.

Johan elshof, specialist water zLto


