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Ten Geleide

De NRLO heeft op verzoek von het Ministerie von LNV in korte tiid een verkenning

uitgevoerd noor de potenties von zoutwoterlondbouw. Het odvies von de NRLO oon LNV is

uitgebrocht ols NRLO-ropport nr. 2000/.l0 onder de tiiel:

"Biop rod uclie en ecosysleemoniwikkeling in zo uÍe con d ilies.

Ken nís en innovolieopgoven".

De NRLO heefl een oontol verschillende octiviteiten ontplooid. ln de eerste ploots is oon het

IVM te Amsterdom gevroogd vonuit een internotionool perspectief een korl essoy te

schriiven over verzouting von londbouwgronden en de perspectieven von "zoutwoter-

londbouw". Aon het PRI te Wogeningen is gevroogd een oontol kwontiloiieve gegevens

over de problemotiek te verzomelen, en een overzicht te moken von internotionole

onderzoeksprogrommo's olsmede von iniernolionole instituties die zich met zoutwoter-

londbouw bezig houden. De NRLO heeft zelf een oontol Nederlondse deskundigen

geïnierviewd en een oontol buitenlondse experts schrifteliik gevroogd noor de opvottingen

over de verzoutingsproblemotiek en de potenties von zoutwoterlondbouw. Tenslotte werd

een bezoek gebrocht oon een bedrilf in Mexico om zowel de teelt ols de veredelings-

octiviteiien met zeekrool ter plekke noder in ogenschouw te nemen.

ln het onderhovige NRLO-ropport (nr. 2000/1'l) ziin deze documenten en verslogen

opgenomen. Al deze feiien en opvottingen hebben sierk biigedrogen tot het tot stond

komen von het door de NRLO opgestelde odvies.

Drir A.P Verkoik,

Direcleur Bureau NRLO.
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I. lnleiding

Wereldwiid groeien zoetwoterschoorste en verzilting von londbouwgronden uit toi een

bedreiging voor duurzome ontwikkeling. Voorol in de oride tropische en subtropische

regio's is zoet woter een schoors goed. Dit tekod oon woter verminderi de mogeliikheden

voor de voedselproductie en resulteert in verziliing von londbouwgronden. Deze problemen

kunnen toenemen door klimootverondering. Door bevolkingsgroei en stiiging von de

welvoort zol de behoefte oon voedsel en woter stiigen. De woterproblemotiek wordi

inmiddels gezien ols een von de grootste problemen voor notuur en milieu.

Zoutwoterlondbouw is een olternoiieve vorm von londbouw, woorbii gewossen worden

geteeld die een hoger zoutgeholte kunnen verdrogen. Het oontrekkeliike hiervon is dot

gebieden die (door verzilting) nu ongeschikr ziin voor londbouw, door zoutwoterlondbouw

wel geschikt kunnen ziin voor productie. Doornoost wordt hierbii schoorse (en steeds

schoorser wordend) zoetwoter gespoord. ln zoute gebieden (verzilte gebieden en gebieden

mei zoute/brokke kwel) kunnen conventionele gewossen niet groeien, echter zouttoleronte

plonten (holofyten) wel. Een oontol von deze plonten hebben verschillende potentiële

ioepossingen en kunnen een olternotief bieden voor conventionele gewossen.

ln oride tropische en subtropische regio's is sproke von een directe bedreiging von de

lokole voedselvoorziening door woterlekori en verzilting. ln deze streken kunnen de kost-

bore zoetwoiervoorroden gedeelteliik worden gespoord door doorvoor in geschikie

gebieden over ie goon op zoutwoter londbouw. ln oride gebieden, woor verdomping groter

is don de hoeveelheid neerslog is verzilting een grooi probleem. Grote delen ziin door niet

meer productief door de occumulotie von zouten in de bodem. Door middel von irrigotie

mel zout woter zouden deze gronden gerehobiliteerd kunnen worden.

ln Nederlond en in de gemotigde Westerse londen in het olgemeen, is toi op heden weinig

oondocht geschonken oon zoutwolerlondbouw. Dit komt woorschiinliik omdot de

zoetwoterproblemotiek hier minder urgent is don in de oride klimootzones. Ook in de

gemotigde zone is zoetwoterschoorste echier een groeiend probleem. Het belong von hei

onders omgoon met woter vindi breed ondersteuning (zo bliikt uit onder ondere de 4e

Noto Woierhuishouding (Ministerie V&W 1999\, het EU koderrichtliin Woter en de recente

oondocht tiidens het Wereld Woter Forum). Zoutwoterlondbouw zou hier nieuwe

mogeliikheden kunnen bieden.

Het begrip zoutwoterlondbouw zools hierboven omschreven behoeft nodere uitwerking

omdot hierin onduideliik is over welke zoutgeholtes (brok woter - zeewoter) en producten

het goot. ln het volgende hoofdstuk worden de verschillende vormen von zoutwoter-

londbouw eerst kort besproken. ln hoofdstuk 3 wordt ingegoon op de potenties von

zoutlondbouw in de verschillende regio's woorbii de oondocht uitgoot noor poteniies op
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korte moor voorol op de longe termiin. ln het 4e hoofdstuk worden oonbevelingen gedoon
over welke rol Nederlond hierin zou kunnen spelen.
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2. Yormen vqn zoulwqterlqndbouw

2.1 . Sqliniteil vqn het wqler

Het is von belong om onderscheid te moken tussen verschillende vormen von zoutwoter

londbouw op bosis von de soliniteit von het woter. Plonten tonen een verschillende respons

op zoutbelosting en er ziin verschillende plontensoorten oongepost oon specifieke ronges

von soliniteit. Het voed te ver om hier uitgebreid in te goon op gedetoilleerde indelingen in

zouttolerontie. Globool kunnen we onderscheid moken tussen:

. plonten met een hoge zouttolerontie, die woter met zoutgeholtes ols in zeewoter kunnen

verdrogen (geholtes von 40 dS/m en hoger);

. gemiddeld zouttoleronte plonten, die brok woter (brok grondwoter) kunnen verdrogen

(15-40 dS/m);

. motig zouttoleronte plonten, die licht brok woter (8- 1 5 dS/m, woter dot net ongeschikt is

voor conventionele lond bouw).

ln de eersie cotegorie bevinden zich de holofyten die direct oon zee voorkomen (loog op de

kwelder) en die over zeer gespecioliseerde mechonismen beschikken om met zout om te

goon. Voorbeelden ziin Zeekrool (salicorn ospp), Sliikgros lspoËinaspp.) en Schorrenkruid

(suoedo morilimo\. Brqkwoier holofyten ziin biivoorbeeld Lomsoor lAster tripolíuml, Zeebiet

(Beta morilima) en Zeekool (Crambe marifima). Motig zouttoleront is biivoorbeeld de

voederbiet (Befa vulgoris) die reeds breed wordt toegepost ols veevoer.

2.2. Mogeliike productloepqssi ngen

Over olle soliniteiten von het irrigotiewoter ziin plonten te vinden die zich hebben oonge-

post oon deze condities. Sommigen von deze groep plonten hebben bepoolde product-

toepossingen en kunnen doorom mogeliik op commerciële wiize worden geproduceerd.

Voorol in Nederlond ziin holofyten bekend voor gebruik in solodes ols lomsoren en

zeekrool. Doornoost ziin voorbeelden von het gebruik von holofyten ols voedingsbron voor

vee. Voor begrozing ziin voorol Melde-soorten geschikt, moor ook het hoog-productieve

moor moiig zoutioleronte Kollor gros. Verder is de voederbiet gemiddeld tot motig

zouttoleront. Noost deze voorbeelden ziin een groot oontol holofyten potentieel geschiki

voor deze toepossing (voor een overzicht zie biivoorbeeld Aronson, 1989; en een eerder

door het IVM uiigevoerde hoolboorheidsstudie noor zoutwoterlondbouw (Goosen, 1999».
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Noost voedselprodudíe kunnen holofyten een ioepossing hebben in de biomosso/bulk
productie von hout of vezels biivoorbeeld. Hiervoor komen een oontol snelle groeiers in
oonmerking. Ook zouden uit holofyten bepoolde stoffen gewonnen kunnen worden met
toepossingen in de chemie, formocie of cosmetico biivoorbeeld. Voor een overzicht von
mogeliike ioepossingen verwiizen we noor de eerder door het IVM uitgevoerde hoolboor-
heidsstudie (Goosen, 1999) en Aronson (l 989).

Voorbeelden von hoog-zouttoleronte plonten met poientie voor zoutwoterlondbouw ziin
onder ondere: Zeekrool (salicornio-soorten), doi gegeten kon worden ols groente (door
solodes), moor de plont is ook hoog-productief. Er heeft zelfs een proefproiect
plootsgevonden voor de opslog von CO2 in zeekroolvelden in een woestiingebied. Bil dit
proiect werden de niei oogstbore delen vermengd met de bodem om zo het orgonisch
stofgeholte von de bodem te vergroten (proiect Holophyte Cultivotion in Sonoro; zie:

98.html). Verder kon uit de,v/ ti/! vt , vr I r/ url/ urluLt T íJl r I ts^usqv I _7o.nIml], veroer Kon ult dg
zoden olie worden gewonnen. Noost zeekrool-soorten liiken Melde-soo rlen (Aíriplex) over
goede potenties te beschikken. Er is ol enige ervoring opgedoon met het verbouwen von
Atriplex. Schorrekruid (suaedo maritima) tenslotte, kon eveneens worden ven^rerkt in
solodes, moor heefl doornoost mogeliik ondere ioepossingen (de biomosso opbrengst is

hoog, hei bevot veel zoodolie en mogeliik ondere bestonddelen).

Motig zouttoleront ziin biivoorbeeld Lomsoor (Aster tripolium), Criihmum moriiimum en
lnula crithmoidesdie olle verschillende toepossingen hebben (voedselgewossen en
verschillende plonibesionddelen die verschillende toepossingen zullen hebben).
Von de motig toleronte plonten is voorol de zeebiet (Beto vulgoris spp. maritimo) bekend.
Suikerbiet en voederbiet ziin leden von dezelfde fomilie. Beide groeien ze minder goed
onder zoute condities, moor toch ziin hei potentieel zeer interessonte cultivors voor
zoutwoterlondbouw.
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3. Hqqlbqqrheid vqn
zoutwqterlqndbouw

3.1. Technische hqqlbqqrheid

Een belongriik technisch bezwoor dot regelmotig in verbond wordt gebrocht met zout-

woterlondbouw is het risico op occumulotie von zoui in de bodem. Dii is echter olleen het

gevol wonneer de verdomping groter is dot de oonvoer von woter in de bodem. Bii

voldoende beregening met een zeker zoutgeholte spoelen overtollige zouten weg uit de

bodem en treedt geen occumuloiie op. Wel impliceer"t dit dot er overvloedig beregend moet

worden. Dit brengt het risico met zich mee doi zoutwoter infiltreert in zoetwotervoorroden.

Doorom moet bii de plonning von zoutwoterlondbouw goed worden nogegoon wot de

risico's ziin von zoutinirusie.

Een potentieel probleem dot de oondocht vroogt bii zoutwoterlondbouw is de zoodkieming.

Veel holofyten groeien wel onder zoute omstondigheden, moor de zoodkieming treedt

doorgoons onder zoetere omstondigheden op. Dit probleem is echter technisch oplosboor

(tiidens de zoodkieming zoet woter beregenen of werken mei zooilingen). Voor wot betreft

ziekten en plogen geldt dot er weinig verschillen ziin met conventionele londbouw. ln elke

monocultuur treden ziekten en plogen op en doorom zullen oplossingen gevonden moeten

worden (gewos-rototie, pesticiden of (bii voorkeur) biologische bestriiding).

Hoewel over het olgemeen de biomosso productie von holofyten loger is don die von niet-

zouttoleronte plontenr, ziin er voorbeelden von holofyten te geven die vergeliikbore

opbrengsten kunnen holen. Voor een oontol holofyten geldt dot de oogstbore frocties

vergeliikboor ziln met conventionele londbouw. Zo brengi een zeekroolveld een

hoeveelheid product op die zich loot meien mel biivoorbeeld olfolfo (zie biiv. Glenn, 1998).

Aon de productieziide ziln don ook geen problemen te verwochten.

3.2. Economische hqqlboqrheid

De vroog noor holofyten-producten is de Westerse gemotigde streken weinig ontwikkeld.

Wel zien wii goede potenties voor een oontol producten en toepossingen. ln Nederlond

zullen deze niet gezocht moeten worden in grootscholige bulk productie. Hiervoor is (te)

I Het mechonisme von zouttolerontie kosl de plont energie, die ten kosie goot von groei en reproductie.
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weinig ruimte en een (te) gering mootschoppelilk droogvlok. Juist gebieden met zoute
invloeden hebben een potentiële belongriike ecologische functie en zullen interessont zíin
voor notuurontwikkeling (estuoriene grodiënten of brokwoter moerossen). De beste
mogeliikheden moeten worden gezocht in 'speciolties', zools nieuwe (luxe) groenten,
toepossingen in de cosmetico en ondere groene grondstoffen. Voorol ín de voedselindustrie
en cosmetico is veel oondocht voor producten met een groen imogo en de betolings-
bereidheid voor dergeliike producten is relotíef groot. Het gooi hierbii dus om producten
met een hoge ioegevoegde woorde en niet om grootscholige londbouwproductie von bulk
biomosso. Zoutwoterlondbouw kon de diversiteit von het productoonbod vergroten. Met
produciontwikkeling en morketing is een vergroting von de morkt zeer wel mogeliik.
ln oride tropische en subtropische gebieden woor voedselproductie een probleem is door
een gebrek oon zoet woter zou zoutwoterlondbouw een belongriik olternotief kunnen
bieden. Verzilte gebieden kunnen met zoutwoterlondbouw weer in produdie worden
genomen en ook bulk productie zol in deze gebieden oontrekkeliik kunnen ziln. Zoutwoier-
londbouw biedi hier perspectieven in gebieden die door oprukkende verzilting (droge
gebieden en deltogebieden) worden bedreigd.
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4. Perpectieven voor
zoulwqterlq nd bouw

4.1 . Algemeen

Uit het voorgoonde kon worden geconcludeerd dot zoutwoterlondbouw technisch mogeliik

is en in vergeliiking met conventionele londbouw ziin er geen grote kostenverschillen te

verwochten. Voor olle mogeliike zoulconcentroties ziin plonten te vinden die op welke

monier don ook een bepoolde producttoepossing zullen hebben.

Zoutwoierlondbouw is een olternotief dot kon biidrogen oon duurzome ontwikkeling in

bepoolde gebieden moor die perspectieven verschillen per regio, ofhonkeliik von de

mogeliikheden en de problemen die zich door voordoen. We moken doorom onderscheid

tussen:

o de gemoiigde Westerse streken woor niet zozeer voedselproduc-tie moor voorol de

kwoliteit von de zoetwotervoorroden een probleem vormt; en

o de oride sub-tropische (mediterrone) en iropische regio's olwoor directe zoetwoter-

tekorten en verloogde mogeliikheden voor voedselproductie (door verzilting) een groot

probleem vormen.

Op de longe termiin is de verwochting dot deze problemen verder zullen toenemen. Door

klimootuerondering zullen droge gebieden droger worden en zol de verzilting noor

verwochting verder toenemen. Door bevolkingsgroei en de stiigende welvoort (en de

doormee somenhongende toenome von de woterconsumptie) zol de druk op de zoet-

wotervoorroden verder toenemen.

4.2. Perspectieven voor Nederlqnd

ln Nederlond is niei zozeer de obsoluie hoeveelheid zoeiwoter een probleem, ols wel de

kwoliteit en de beschikboorheid doorvon. Deze wordt oongetost door onder ondere de

input von nutriënien en pesticiden door londbouw, de ontwotering von gebieden ten

behoeve von londbouw, drinkwotervoorziening, verhording von het oppervlok woordoor het

grondwoter minder wordt oongevuld en lozingen von ofuolwoter.

Het verduurzomen von de wiize londbouw in het olgemeen, de oonleg von een tweede

woternet, meer woter conserveren ziin moolregelen die in hei koder von integrool woter-

beheer worden genoemd. Zoutwoterlondbouw kon lokool ook biidrogen oon de oplossing
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von deze problemen. Een grootscholige overschokeling noor zoutwoterlondbouw is echter
mootschoppeliik niet wenseliik. ln Nederlond is te weinig ruimte en behoefte oon bulk-
productie. Gronden die minder geschikt ziin voor de nu gebruikeliike (zoetwoter) londbouw
zullen eerder in oonmerking komen voor notuurontwikkeling, woterberging, recreotie of
woningbouw.

Zoutwoterlondbouw is een oontrekkeliik olternotief in de volgende situoties:
o. in diepe polders met een sterke zoute/brokke kwel, voor de productie von speciolties;
b. in combinotie met notuurontwikkeling in de kusfzone.

ln sommige diepe polders is sproke von een sterke zoute of brokke kwel. Dit vermindert de
mogeliikheden voor zoetwoter londbouw en olleen door deze gebieden door te spoelen
met zoetwoter kunnen zii in productie worden gehouden. Door over te schokelen von
iroditionele noor zoutwoterlondbouw wordt hei hier overbodig om polders schoon te
spoelen met oppervloktewoter. Op deze monier wordt zoet woter en energie gespoord met
biihorende economische voordelen.

Doornoost kon zoutwoterlondbouw een oonirekkeliike optie ziin in combinoiie met
notuurontwikkeling longs de Nederlondse kust. Het herstellen von zoer/zourgrodiënien is

een belongriike ecologische doelstellíng voor de gebieden woor zoet en zoui woter nu
obrupt von elkoor ziin gescheiden. Estuoriene overgongen worden gekenmerkt door een
geheel eigen floro en founo (zie biiv. De Boer & Wolff, 19g6). Deze korokterístieke levens-
gemeenschoppen ziin ín Nederlond (en ook doorbuiten) zeer schoors geworden doordot
de druk juisi op deze zones enorm is (door economische octiviieiten die zich in kustzones
concentreren en het vostleggen von de kust ten behoeve von de veiligheid). De ofgelopen
ioren is echter een verondering opgetreden in het kustbeheer en wordt nu meer gestreefd
noor hei herstel von de notuurliike dynomiek en veerkrocht von de kust (zíe onder meer
Meegroeien met de zee (1996) en de 4e noto woterhuishoudin g (1999).
Een gevolg von het creëren von een geleideliike overgong tussen zoet en zout woter is dot
de zoutgrens londinwoorts verschuift. Dit vormt een gevoor voor de bestoonde londbouw in
deze gebieden. Als deze londbouwbedriiven over zouden kunnen goon op zoutwoter-
londbouw kon dit worden verholpen en kunnen notuurontwikkelíngsprolecten sneller en
tegen logere kosten worden gereoliseerd.

ln deze genoemde gevollen heeft zoutwolerlondbouw goede potenties. De productie zou
gericht moeten ziin op producien met een hoge toegevoegde woorde, zools regionole
specioliteiien, luxe groenten en groene grondstoffen voor biivoorbeeld de cosmetico. Noost
de bekende holofylen (zeekrool en lomsoren (zeeoster)) ziin Schorrekruid (suaeda
maritima), Melde-soorten (AÍriplexspp.) en zeebieten (Befo maritimo) interessonie kondido-
ien (snelle groei, eetboor en er ziin oonwijzingen dot de plonten verschillende interessonte
besionddelen bevotten). Aongezien de huidige vroog noor holofyten (zeekrool en lomsoren
voor consumpiie) slechts enkele hectoren zouilondbouw vroogt, ís voor commercieel succes
morketing noodzokeliik noost een verdere screening von de mogeliike producttoepossin-
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gen. Voor bulkproductie von zoutwoter-biomossq en grondsioffen liikt in Nederlond

onvoldoende ruimte en droogvlok. Deze gebieden met zoute invloeden zullen noor

verwochting eerder in oonmerking komen voor ecologisch herstel (estuoriene grodiënten of

brokwoter moerossen), don voor grootscholige holofytenteelt.

4.3. Perspectieven voor qride tropische en subtropische
regio's

Gebieden woor voldoende zout woter oonwezig is, zools kustwoesiiinen, delto's en verzilte

gebieden ziin potentieel geschikt voor zoutwoierlondbouw. Ook in de prokiilk ziin vele von

deze gebieden geschikt oongezien de bevolkingsdichtheid en de doormee somenhongende

vroog noor biomosso in het olgemeen groot is.

Een oontol holofyten kon worden gebruikt ols voedselbron, echter het goot hierbii voorol

om groenten en niet om de primoire voedselgewossen zools riist, groon, oordoppelen etc.

Er ziin pogingen ondernomen om vio genetisch onderzoek en veredelingstechnieken te

komen iot zouttoleronte vorionten von deze voedselgewossen, moor dit heeft tot dusver

geen direct bruikbore resultoien opgeleverd. Meer onderzoek is doortoe nodig.

Noosi toepossingen voor de voedselvoorziening kon zoutlondbouw hier ook voor bulk-

productie worden gebruiki. Plonten met een hoge droge stof productie kunnen biivoorbeeld

worden gebruikt ols bosis voor ollerlei gecomprimeerde moteriolen, vezels of popier. Verder

ziin er voorbeelden von zouttoleronte soorten die horsen, gommen of ondere stoffen

produceren. ln steden en dorpen woor de woterconsumptie groot is, kunnen porken en

beschoeiingen worden oongelegd met holofyten en worden geïrrigeerd mef zout woter, om

zo de schoorse voorroden te sporen.

Holofyten met goede potenties ziin wederom Salicormo-soorten en Melde-soorten (Alriplex

spp.). Doornoosi kunnen lnula crithmoidesen Dislichlis polmeriiworden genoemd,

oongezien deze sooden hoog-productief ziin (voorol Dislichlisl, en doornoost ziin ze

eetboor.
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5. Aqnbevelingen

5.1. De perspeclieven voor Nederlqnd

ln Nederlond biedt zoutwoterlondbouw lokool goede perspectieven. Goede potenties

hebben: 1) polders woor zoute kwel de mogeliikheden voor zoetwoter londbouw

beperki; en 2) gebieden in de kustzone woor notuurontwikkeling prioriteii heeft (herstel

von zoutfzoetgrodiënlen), woordoor de zoetwoter londbouw bedreigd wordt door

toenemende zouti nvloeden.

Op deze lokoties woor zoutwoterlondbouw konsriik is, kunnen proefboerderiien worden

opgezet. Deze bedriiven zouden zich moeten richten op hoogwoordige producten zools

luxe groenien.en producten op bosis von groene grondstoffen zools toepossingen in de

cosmetico woorbii hei groene imogo von belong is. Productontwikkeling en morketing

kunnen een vergroting von de morki mogeliik moken.

Dergeliike proefboerderiien kunnen een belongriike funciie hebben voor het proktiik-

onderzoek op dit gebied. Er is behoefte oon kennis over fysiologische en ogrotechnische

ospecten von zoutwoterlondbouw (iolerontie, nuiriëntenbehoefte, productiviteii onder

versch i I lende kl i mootomsio nd ig heden en i rrigotiefreq uenties etc. ).

Prohiikkennis op dii ierrein kon een belongriik exportproduci worden gezien de groie

behoefte oon olternotieve vormen von londbouw in met nome de kustgebieden in de

oride (sub)tropische regio's.

5.2. Perspectieven buiten Nederlqnd

ln oride gebieden woor de woterschoorste en verzilting urgente problemen ziin, biedt

zoutwoterlondbouw een nieuw olternotief. Geschikte lokoties voor zoutwoier londbouw

bevinden zich hier voorol in de kustgebieden (kustwoestiinen en deltogebieden).

Nederlond zou bii kunnen drogen oon de kennisontwikkeling op dit gebied, wellicht

door het opstorien von screeningsprogrommo's von holofyten (welke mogeliike ioepos-

sing hebben holofyten) en door de export von ogronomische kennis op dit gebied.

Noosi ogronomisch onderzoek is behoefte oon kennisontwikkeling op hei gebied von de

biotechnologie in relotie met zoutlondbouw. Vio genetische modificotie en tronsplontotie

is het wellicht mogeliik om de zouttolerontie von belongriike voedselgewossen (riisi,

oordoppelen en groon biivoorbeeld) te vergroien.
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I . I nleiding

ln het koder von een onderzoekopdrocht oon NRLO om de ontwikkelingen in de zoutwoter-

londbouw in koort te brengen en een odvies uit te brengen over de Nederlondse positie in

de zoutwoterlondbouw oon de Minister von Londbouw, Visserii en Notuurbeheer is deze

literotuurscon von de literotuur en ondere informotiebronnen rond de zoutwoterlondbouw

uitgevoerd. Hierbii is gebruik gemookt von de uitgebreide literotuur dotobose op het

gebied von de zoutwoterlondbouw zools oonwezig bii Plont Reseorch lnternotionol

(Wogeningen UR), olsmede von informoiiebronnen op het internet. De liierotuurscon moest

voorol een overoll beeld geven von de huidige siluotie, ontwikkelingen en netwerken octief

op het gebied von de zoutwoterlondbouw. Relevonie referenties ziin zoveel mogeliik in de

tekst gegeven. ln dit bestek hoefde geen uitgebreide literotuurliist te worden gegeven. een

kort overzichi von een oontol websites woor informotie is vergoord is oon het einde

gegeven von dit document gegeven.
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2. Yerzilring vqn lqndbouwgronden
in de wereld

Uit de stotistieken von de FAO (FAOSTAT), gegeuens von de OECD (OECD Sustoinoble

monogement of woter in ogricultu re, 1996) en de Wereldbonk (Bio-engineering of crops,

1998) volt of te leiden dot wereldwiid 40yo von de beschikbore londbouwgronden min of

meer verzilt is, dot de benodigde minerolen voor een goede plontengroei op deze gronden

niet in voldoende mote oonwezig ziin en dot regeliiker+iid de ogrorische produclie de

komende 15 ioor per hectore met 30% moet toenemen om oon de minimumvroog te

voldoen. Het betreft hier gecumuleerde ciifers. ln termen von economische schode is dit op

dit moment nouweliiks uit te drukken - het zol von lond iot lond verschillen - , moor

wereldwiid goot het hier om een bedrog in de orde von grootte von miliorden dollors. Deze

schode wordt voorol veroorzooh in olle grote stopelgewossen, zowel voedselgewossen

(iorwe, riisi, moi!, oordoppel, cossove) ols hondelsgewossen ols kotoen. Echier ook kleinere

gewossen, belongriik voor lokole boeren, hebben lost von de verziliing of moken

economisch verontwoorde teelten onmogeliik. ln dit ropport zol een beknopt overzicht per

regio worden gegeven.

Onder de gebruikeliike londbouwomstondigheden in iermen von bodem, woier, voeding

en gewos is er ol snel sproke von schode. Woter is echter ook noodzokeliik voor directe

menseliike consumptie en voor ondere economische octiviieiien. Woterbesporende

mootregelen in de londbouw ziin dus niei olleen in de londbouw moor ook voor ondere

economische octiviieiien von belong. Woierbesporing is nu ol een belongriik themo in

onderzoek hetgeen olleen moor zol toenemen (toenemende budgetten voor duurzome

ontwikkelíng). Kiikend noor de eindtermen von het viifde koderprogrommo von de EU

beloopt dit in elk gevol 150 milioen Euro (er ziin deelprogrommo's ,woor dit impliciet ook

in is begrepen), het geen meer don een verdubbeling is von vorige progrommo's. ln de VS

en Conodo worden ook groie investeringen in onderzoek noor woterbesporing binnen en

buiien de londbouw gedoon.
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Hieronder volgt een overzicht von gebieden woor op een of ondere wiize zoutwoter-
londbouw een rol speelt:

Mexico: PqciÍische kusi (Zoutwoterlondbouw - Salicornio bigelowiienTomorix-
ODE B.V. Amsterdom).

Mexico: Coribische kust (Bosoonplont - mongrove)

NW Zuid Ameriko met nome Peru (oonplont von Leguminose bomen oppervlokte

onbekend; zie ook Brewboker, J. L. (.l987). "Prosopis pollido - pioneer species Íor dry,

soline shores." NFT Hiohlights: 87-05.)

Chili (oonplont von Prosopis chilensis en ondere leguminose bomen - 20.000ho; zie

ook cozebonne, c., A. L Vego, et ol. (1999). "solinity effecis on germinotion ond
growth of Prosopis chilensis." Revisio chileno de historio noturol 72(1):83-9,|.
ArgenÍinië / Brozilië Atlontische kust (het gooi hier om zoutwoterkustgebieden,

die voor beweiding worden gebruikt verschillende mote von verzilting; er wordi
geselecteerd op zouttoleronte grossen en leguminose groenvoeders)

Venezuelo / Guineq's (optimolisoiie von suikerrietteelt onder zilte omstondigheden;

mongo op zouftoleronte onderstom; mongroves voor houtteeli)

Amozonië kustgebied (mongroves)

Noord Afriko (lond met meeste oondocht Egypte; Niildelto irrigotie, grondwoter

evoluotie)

Afriko (londen rond Nigeric) Niger delio irrigotie, grondwoter evoluotie;

herbebossingsprogrommo ín verzilte omgeving onder ouspiciën von het UNEP; seleclie

von zouttoleronte riist - west Afríco Rice Development Associotion)

Zuid AÍriko (Atlontische kusl), Nomibië, Angolo (eerste initiotieven von kust-

irrigotie ten behoeven von zoutwoierlondbouw m.b.v. zeekrool)

Zuid Afriko (lndische oceoon), Mozombique (Mongrove bebossing; lcR|SAT

progrommo voor zouttoleronte Sorghum rossen voor Mozombique, zie Monthe, C. S.
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(1996l.lnfluence of soil fertility ond soil solinitv on the performonce of some sorghum

genotypes, ICRISAT; Potoncheru; lndio.), Tonzonio, Kenio

I2. Sooedi Arobië (Rode Zee) (Hier wordt oon irrigotieproieclen gewerkt door regio-

nole wotermootschoppiien te Yeddoh; er ziin plonnen voor bebossing, en dodelpolm

plontoges onder zilte omstondigheden en men wil Solicornio bigelowii kweken oldus

de proceedings von de Biosoline ogriculture conference te Riyodh in 1998; zie ook Feir,

A. A. (.l990). "Geogrophicol onolysis of forming systems in semiorid londs: Toif region

cose siudy." Dissertoiion Abstrocts lnternotionol. A. Humonities ond Sociol Sciences

50(9). Sooedi Arobië (Rode Zee) londgebruik kleine boeren etc.)
.l3. 

Sooedi Arobië, GolÍ sloten (Somenwerkingsverbond von Golfstoten gefinoncierd

door de lslomitic Development Bonk - Biosoline Reseorch Centre; er wordt gewerkt

oon de irrigotieomstondigheden, oon veredeling en selectie von groongewossen ter

verbetering von de zouttolerontie en oon het vinden von nieuwe, potentiële gewossen

14. Pokisfon (hier wordi veel oon soline ogriculture gedoon, voorol in het onderzoek doi

gedeelteliik met Nederlonds geld wordt uitgevoerd in somenwerking mei lLRl; door-

noost veel onderzoek noor de iniroductie von nieuwe gewossen onder zilte omstondig-

heden); veel oondocht ook voor bebossingsproiecten met behulp von leguminose

bomen, zie Ahmod, M. ond G. P Kutcher (1992). "lrrigotion plonning with

environmentol considerotions. A cose study of Pokiston's lndus Bosin." World Bonk

Technicol Poper(1óó). Pokiston woterlogging ook lLRl Nederlond i.s.m. lndio en

lndonesio. Ahmod, R., S. lsmoil, et ol. (1994). "Screening of mesquite (Prosopis spp.)

for biomoss production oi borren sondy oreos using highly soline woter for irrigotion."

Pokiston Journol of Botonv 26(21:265-282.

15. lndio weslkusl (zie Pokisron)

1ó. Indio oostkusi / Bonglo Desh (Nederlondse en Wereldbonkproiecten, onder

ondere met Eendenkroos)

17. lndo-Chino (Voorol Science & Technology progrommo's von de ASEAN orgonisotie;

deze progrommo's ziin voorol geboseerd op initiotieven uit het MKB - dus ook kleine

boeren; hierbii spelen proiecten onder zilte omstondigheden een bescheiden rol)

I8. lndonesië (Jovo) (onderzoek beperkt zich tot irrigotieproiecten door de overheid

(LlPl))

19. Fitipiinen (Smoll Formers Associotion wordi hier geholpen door de Wereldbonk in het

behoud von lokole teelten onder vook ook zilte omsiondigheden)

20. Jopon (ln dit lond speelt de bioiechnologie in het vinden von zoutlolerontie in

gewossen een grote rol; met nome woor het betreft riist, en bomen)

21. Polynesië (Hier ziin lokole teelten von belong die nog niet systemoiisch ziin onder-

zocht; door dit wel te doen in relotie ïot speciole diëten (veel vis) ziin nieuwe teelt-

systemen denkboor (Usher, 1974; dicïionory of economic plonts)
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chino is buiten beschouwing geloten wegens gebrek oon gegevens.

Noord Ameriko (VS en Conodo)
ln de VS gebeurt het onderzoek met nome ploots ín het koder von twee progrommo,s von
het londbouwonderzoek:

Progrommo 20.l: Woterkwoliteit en -monogement (irrigotie, woterbesporende mootregelen)
Progrommo 305: Gewosproductie (zuinig omgoon met nutriënten, zouttolerontie,
orgonische londbouw)

Doornoost vindt voorol oon universiteíten onderzoek ploois oon nieuwe gewossen (Arizono,
Cornell) en zouttolerontie bii besioonde gewossen (Colifornië; Cilrus, tomoot).
ln Noord Ameriko heeft voorol de verziltingsproblemotiek de oondocht in relotie tot
droogte. Enerziids wordt hier gewerkt oon olternotieve bevloeiings- en irrigotieregimes
(USDA in hei koder von bovengenoemde progrommo's), onderziids wordt intensief gezocht
noor zouttoleronte plonten (Arizono, Cornell) en wordt er gewerkt oon de opheldering von
het fysiologisch mechonisme - en de verervíng doorvon - dot iot zouftolerontie leidt
(Cushmon, J. C. ond H. J. Bohnert (2000). "Genomíc opprooches to plont stress toleronce.,,
curreni opinion in plont biology 3(2): I 17-124; Flowers, T. J., M. L. Koyomo, et ol. (2000).
"QTL: their ploce in engineering toleronce of rice to solinity." Journol of experimentol
botonv 51pa\:99-.l0ó). Dii lootste onderzoek heeft een directe relotie met de ontwikke-
ling von de oquocultuur in de Verenigde Stoten en Conodo.

Austrolië

Austrolië beschikt over een goed systeem von londbouwkundig onderzoek. Hierbinnen
heeft verzilting in relotie tot bevloeíing en írrigotie olti[d veel oondocht gehod. Hier ligf een
speciole relotie met het uitgeven von lond oon boeren (verzilt lond is minder woord voor
ogrorische productie). Er wordt veel oondocht besteed oon de voriotie in zouttoleronte von
groenvoeder- en groenbemestingsgewossen. Doorbii is de zoekiocht noor nieuwe
potentiële gewossen de lootste tiid geïntensiveerd.

ln Austrolië vindt hei onderzoek voorol ploots bii de onderzoekorgonisotie CSIRO: onder-
zoekoccenten met betrekking tot verzilting ligt op het in gebruik houden von londbouw-
grond (irrigotie) don wel het in gebruik nemen von níeuwe grond die verzilt is. ln dit lootste
koder wordt veel oondocht besieed oon bebossing met behulp von leguminose bomen
(Acacia, Prosopis) en Eucalyplus(zie Forest Trees in Ausirolio, 1gg6). Doornoost is voorol
het in gebruik houden von voldoende weidegronden von belong, woorbii enerziids wordt
gekeken noor de grossen zelf, onderziids noor combinoties von grossen en
Chenopodioceoe (Russell, i. S. (l 976). "Comporotive solt toleronce of some iropicol ond
temperote legumes ond tropicol grosses.,,

ond Animol Husbondry 16(78): I 03- 1 09; Ayoub, A. T. (1 994). Holophvtic shrubs in semi-
orid regions of Austrolio, Kluwer Acodemic Publishers; Dordrecht; Netherlonds.). ln de
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tuinbouw wordt hier oondocht besteed oon zouttolerontie von kiwi en druif (zie biivoorbeeld

Sykes, S. R.,A. J. Antcliff, etol. (1983). Screening hybrid vinesforsoltexcludins potentiol.

Proceedings, Souih Austrolio, Orgonizing Committee, Stonding Committee on Agriculture;

Adeloide; Austrolio).

Europo

ln Europo is de oondocht net ols in de VS voorol uitgegoon noor woierbeheers- en woier-

kwolileitsospecten met nome in hei Mediterroon gebied (zie, Borin, M., G. Bonoiti, et ol.

fi9971. Use of treoted woste woters for the irrigoiion of some vegetobles in Mediierroneon

environment, Centre lnternotionol de Houte Etudes Agromiquest Meditteronnes (CIHEAM);

Poris; Fronce).

Door woor in Midden Ameriko relotief weinig oondocht wordt besteed oon het inheemse

gewos Quinoo (Chenopodium quínoa) is de EU octief beirokken bii verbetering von

zouttolerontie in dit gewos (Stolen, L. (1997). Assessment of quinoo (Chenopodium quinoo

Willdenow) occessions for toleronce to solinifu, Europeon Commission, DG Xll, Science,

Reseorch ond Development, COSI Luxembourg).

Op het gebied von onderzoek is er in Europees verbond relotief weinig gebeurd oon

nieuwe gewossen onder zilte omsiondigheden (één specifiek proieci).

ln Europo is zoutwoterlondbouw niet biizonder belongriik. Wonneer we kiiken noor de

Cordis dotobose, don is er slechts één R&D-proiect gericht op zoutwoterlondbouw uíige-

voerd, en op de ontwikkeling von holofyten ols londbouwgewos (hierbii wos Nederlond

betrokken - in het biizonder de Stichting Moriene Cultures Oosterschelde). Als we goon

kiiken noor verzilting, don is er oonzienliik meer insponning verrichi:

. prolecten gericht op de genetico von zouttolerontie (zie in dit verbond de eerdere

opmerking onder Noord Ameriko);

o proiecten gericht op bevloeiingssystemen;

. proiecten gerichi op irrigotiesysiemen.

Totool betreft het hier 20 proiecien vonof het eerste koderprogrommo tot nu. Grote

oondocht goot hierbii uit noor het Middellondse Zeegebied. De kwetsboorheid von de

londbouw hier, zowel ecologisch ols economisch, en tegeliikertiid het belong von de

londbouw voor een duurzome plottelondsontwikkeling heeft gemookt dot met nome de

verziliingsproblemotiek bestudeerd wordt. Tot nu toe heeft dot olleen moor op kleine school

geleid tot zoutwoterlondbouwsystemen.

Europo redeneert verder vonuit het overproductiescenorio, met ondere woorden: londbouw

wordt eerder gesoneerd don doi nieuwe produciiesystemen worden ontwikkeld.

Er is momenieel een setting von wooruit de ontwikkeling von zoutwoterlondbouw mogeliik

is. Deze is gelegen in de londschopsontwikkeling en londschopsbouw die de ottroctiviteit

von het londschop moeten verhogen en de biodiversiteit moet hondhoven, een combinotie

die onvermiideliik leidt tot londschopsbeheer (multifunctioneel londgebruik, wooryoor in hei
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vilfde koderprogrommo von de EU - plottelondsontwikkeling - geld beschikboor is, met
nome voor het MKB, zie de website von het viiÍde koderprogrommo). Dit moet worden
betoold, woodoe de Europese overheid slechis zeer ten dele bereid liikt. De consequentie is
don dot de beheersvorm inkomsten moei genereren, hetgeen zowel uit het toerisme kon
komen ols uit milieuvríendeliike, duurzome vormen von ogrorische productíe. Nu ol zien we
dot dergeliike vormen von productie plootsvinden longs de Bretonse kust (het proeÍstotion
te Roscoff speelt bii de lokole initiotieven een belongrijke rol), in Portugol (geïnitieerd door
ondermeer de technische universiteit von Lissobon) , Zuid ltolië (rond Bori ols ondezoek-
centrum), moor ook in ons eigen lond biivoorbeeld in Zeelond en in het Woddengebied.
Productiesystemen die gebruik moken von zoutwoter lilken onder deze omstondigheden
konsriik, een biidroge te leveren oon moderne plottelondsontwikkeling en noor de toekomst
toe mede het behoud von proktische ogrorische kennis veilig te stellen. dit lootste is in grote
delen von Europo een belongriiker focior don tot nu toe wordt oongenomen! (lnformotie uit
de Cordis dotobose).

Een speciole vermelding voor Turkiie. Hier gebeurt veel op hei gebied von duurzome
irrigotie om lond- en tuinbouw mogeliik te moken don wel te behouden. Hierbii speeli het
omgoon met zoutstress een grote rol (Armstrong, A. s. B., D. w. Rycroft, et ol. (1ggg).
"Field tesiing of o new reclomqiion technique for poorly permeoble soline cloy soils.,,
Repod Hvdroulics Reseorch Limited I I 0(2 r ); Aksoy, U., s. Anoc, et ol. (1gg7). The effect of

ln lsroel gebeurt ook zeer veel, in het biizonder op hei gebied von zouttolerontie in
combinoiie met nieuwe bevloeiingstechnieken in de tuinbo uw (Citrus, meloen, zie (l9g1).
Scientific octivities 1990-91. Beer-Shevo, lnstitutes for Applied Reseorch, Ben-Gurion
University of the Negev: 107) en in de londbouw (groongewossen; zie biivoorbeeld
Amzollog, G. N. ond H. R. Lerner (1994). 'Adopiotion versus pre-existing resistonce: An
intergenoiype onolysis of the response of Sorghum bicolor to solinity." lsroel Journol of
Plont Sciences a2Q): 125-141).

Nieuwe gewossen worden doornoost uitvoerig bestudeerd, zie Homdy, A. (.l995). Reseorch
ond uiilizoiion of holophytes in lsroel. Holophytes ond biosoline ogriculture. D. posternok,

A. Nerd, R. Choukr Alloh ond C. V Molcolm. New York, Morcel Dekker lnc.: 325-34g
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3. Gehqnteerde
oplossi ngsrichti ngen

Tot nu toe is de oonpok veelol per discipline geweest. Hiermee wordt bedoeld dot men

ofwel gekeken heeft noor irrigotie en bevloeiingstechnieken, ofwel noor de fysiologische

respons op zouistress om door don met teeltmootregelen op te kunnen reogeren, ofwel

noor de genetico von zouttolerontie die met de huidige moleculoir genetische technieken

met nome de lootste tiid sterk in de oondocht stoot (zie biivoorbeeld een tweeiol onder-

zoekproiecten op dit gebied gefinoncierd door de EU).

Voorol het onderzoek noor irrigotie- en bevloeiingstechnieken wos er op gericht om

verzilting tegen te goon. Bevloeiing met zout woier werd niet bevorderd omdot men bong

wos voor ernstige effecten op de bodem in termen von zoutophoping op de longere

termiin.

ln de liierotuur vonof '1995 is de tendens te bespeuren om het onderzoek multidisciplinoir

oon te pokken, voorol in die londen woor men te leven heeft mel verzilte bodems, zools in

Egypie en Pokiston. Het onderzoek is door nu gericht op precisie methodes woor het

bevloeiing en irrigotie betreft (ook ols het om zout woter goot!), verbetering von de

zouttolerontie von bestoonde gewossen en de introductie von nieuwe gewossen. Multi-

funclioneel londgebruik zools beschreven onder Europo moet nog ontwikkeld worden en

speelt in de meeste londen wereldwiid, met uilzondering von Austrolië en Noord Ameriko

niet.
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4. Beknopt overzicht vqn hqlofyten
meI potentie

Dit overzichi kon in dit bestek niet onders don beknopt ziin, voorol genoemd ziin die

plonien die niet slechts von regionole of lokole betekenis ziin. Een uitgebreid overzichi

levert noor schotting zo'n 1000 plontensoorten op die in de cultuur kunnen worden

geïntrod uceerd.

Plonten ziin per fomilie gerongschikt:

Pooceoe (grossen): Gronen ols Hordeum spp. (gersi) , Aegilops spp. (een von de torwe

verwonten), sommige wilde riistsoorten (Ory,a spp.), Sorghum, grossen ols PenniseÍum,

Feslua, Elrtríchia

Lilioceoe: Asperge (Asporogus spp.)

Chenopod ioceoe (fo mi I ie g especio I iseerd i n zout- en d roogtestre ss) : Sa licorn- .pp.

(groente, groenvoeder, oliehoudende zoden) , Suaedo spp. (groenvoeder, groente), Atriplex

spp. (groenvoeder, groente), Kochio (groenvoeder, groente), Chenopodium quinoa

(groongewos!) en ondere Chenopodium soorten, Spinozie (Spinocia spp. groente), Biet

(Beia spp. met nome sniibiei is zeer zouttoleront stopelgewos, groentel, Bassia spp.

(potentiëel vezelgewos)

Asteroceoe Cichorium (groente), Scozonera (groente), Aster hifo/ium (zulte; groente),

lnula crilhmoides (groenvoeder, non food gewos)

Cruciferoe: Erassico spp. (met de zouttoleronlie von de koolgewossen wordt nog weinig

gedoon ondonks de informotie die uit Arobidopsis beschikboor is gekomen, zie EU-

proiecten; groenies, londbouwgewossen), Crombe spp. (o.o. zeekool; groente), Eruco

sotiva ( I o n d bouwg ewossen ), Sí n a p ís a I b a (londbouwg ewo ssen )

Portulococeoe (groentes, groenvoedergewossen): Portulaca spp., Clayton- rpp.

Coctoceoe: OpunÍio spp. (vruchten)

Cucurbiloceoe: Cucurblospp.(courgette, pompoen), Cucumis spp. (komkommer, meloen),

Cítrull us lo n atus (wotermeloen)

Solonoceoe: Tomoot (Lycopersicon spp.), Pepers en Popriko's (Capsicum spp.), Aubergine

(Solanum melongeno en verwonte soorten, evoluotie von herkomsten is nu EU-gefinon-

cierd) en Physolis spp. (lompionplont en ononoskers)

Amorontho ceae: Amora nth us spp. (groo ngewos)

Umbelliferoe: Peen (Doucus spp.), Postinook (PosÍinoco sotivo), Venkel (Foeniculum spp.),

Selderii (Apíum g raveolen§, Peterselie (PeÍrosel in um spp.)

Leguminosoe: Peulvruchten ols Wgna spp., Groenvoeders en groenbemesters ols Trifo/ium

spp., A4edicogo spp. Loius spp., bomen als Acacio spp. ProsopÉ spp.

Myrtoceoe: Eucolyptus spp. (bosbouw)
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Cosuorinoceoe: Cosuorino spp. (bosbouw)

Tomoricoceoe:Tomorix spp. (bosbouw)
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5. Onde rzoekprog rq m mq's

Wereldwiid

Het CGIAR-progrommo kent verscheidene insiituten met irrigoiie en bevloeiingsprogrom-

mo's (biiv. ICRISAT, ICARDA, lRRl en in het biizonder het lWMl -lnternotionol Woter

Monogement lnstituie) en progrommo's ter verbeiering von stresstolerontie in het olgemeen

(doorbinnen neemt zouttolerontie een belongrilke ploots in). Hei lWMl houdt zich in de

eerste ploois bezig met irrigotie en bevloeiingsonderzoek, olgemene ospecten von

verziltíng, moor ook met socio-economische en politieke ospecten von wotermonogement.

Het IFPRI houdt zich bezig met olle ospecten von onze voedselproductie. Doorin speelt ook

woter een grote rol. Veel ruimte is in hun progrommo's gemookt voor de duurzome

ogrorische productie in ontwikkelingslonden. Doorin spelen lokole londbouwsystemen een

rol (en doormee impliciet in sommige gevollen de zoutwoierlondbouw (Pokision). ISNAR

(Den Hoog) ols CGIAR-insielling bevordert de contocten tussen oniwikkelingslonden en

ontwikkelde londen. Het is moeiliik uii de budgetten von deze insiitulen of te leiden hoeveel

geld precies is geolloceerd in de richting von zoutwoterlondouw, omdot het geen oport

themo is. Aon irrigoiie en bevloeiing werd in 1999 in ieder gevol 30 milioen dollor besteed.

UNEP-progrommo's op het gebied von irrigotie en bevloeiing en 'Globol chonge'.

USDA-ARS progrommo's 20,l, en 305 (reeds genoemd).

De OECD siimuleert somenwerkíng op ollerlei gebied zo ook woor het woterbeheer en

-kwoliteit beireft. Hei gebruik von zout woter ier besporing von zoet woter hoort door

nodrukkeliik bii. De OECD finoncierl niet zelf onderzoek.

De Wereldbonk groep heeft verscheidene proiecien lopen op het gebied von irrigoiie en

bevloeiing, oquocultuur (Eendenkroos o.o. in Bonglo Desh). Zii finonciert, moor wil het geld

uiieindeliik ierugbetoold zien. Finonciering veelol in combinotie met grofe fondsen ols de

Rockefeller foundotion ol don niet met ontwikkelingsgelden von biivoorbeeld USAID, ODA

en DGIS.

Austrolië: CSI RO -progrommo's.

Arobische Golfstoten: Biosoline Reseorch Cenire te Duboi (VAE); Pokiston Soline

Agriculiurol Reseorch Centre (breeding), beiden in somenwerking met de Agriculiurol

University te Riyodh en de Sooedi-londbouworgonisotie.

Bebossingsprogrommo's worden ondermeer gecoördineerd door de FAO en de IUFRO

lndo-Chino, Filipiinen en lndonesië hebben somenwerking in het koder von ASEAN Science

en Technology progrommo's vio een MKB gerichi siimuleringsbeleid.

ln Afriko ziin er progrommo's gefinoncierd door Fronkriik (vio ORSTOM, Nigerio), UK (vio

ODA) en de VS (vio USAID). Er wordt momenteel somenwerking lussen Afrikoonse londen

opgezet vonuit Zuid Afriko, moor of dit ook meteen de zoufwoterlondbouw meeneemt is nu

nog onbekend.
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Europo

Tot nu toe hebben op het gebied von de zouttolerontie twintig onderzoekprojecten

finonciering gehod over de lootste 10 ]oor. Op het gebied von de zoutwoterlondbouw

precies één: een op de ontwikkeling von holofyten ols londbouwgewos (met nome de

zeeoster is hier in studie geweest; hierbij wos Nederlond betrokken - ín het biizonder de

Stichtíng Moriene Cultures Oosterschelde). Voorts woren er twee projecten ter opheldering

von de (moleculoire) genetico von zouttolerontie, wooryon een oon de hond von het

mod el g ewo s Aro b i dop s is th o I io n o werd u itg evoerd .

Verspreid over verschillende progrommo's ziin proiecten uiigevoerd ter voorkoming von

(verdere) verzilting, moor niet specifiek gericht op het opzetten von plontoordige

productiesystemen in een zilte omgeving.

Er is in Europo een netwerk von holofytenspeciolisien, gecoördineerd door de universileit

von Osnobruck en Honnover. Dit netwerk heeft eenmool ols themotisch netwerk Europese

finonciering gehod en bepooli momenteel hoor toekomstige octiviteiten. Nederlond is door
vío de Vriie Universiteit en oDE (oceon Desert Enterprises) bij beirokken.

Nederlond

ln Nederlond is vonof het begin von de tochtiger ioren met ondersteuning von het

Ministerie von LNV gewerkt oon zoutwoterlondbouw in Zeelond. Dit heeft uitgemond in de

oprichting von de stichting Moriene Cultures Oosterschelde, woorin noosi de provincie

Zeelond ook LNV een budget hod toegezegd. Hierdoor wos hei mogeliik om een EU R&D-

proieci gefinoncierd te kriigen (Soline Crops - A contribution to the diversificotion of the
production of vegeioble crops by reseorch on the cultivoiion methods ond selection of
holophytes AlR3-CT92-0198). Het voorofgoond Nederlonds onderzoek, woor ook

Wogeningen UR bii betrokken wos, heeft in combinotie met dit EU-proiect ertoe geleid dot
we nu regelmotig dezulte (Astertrípolium) ols blodgroente in dewinkel zien liggen, doter
nog steeds oondocht is voor het in cultuur nemen von zeekrqol (Solicornio spp.) en dot
verscheidene vormen von de biet, wooronder de sniibiet (9eta vulgori§ een optie ziin in
zoutwoterlo nd bouw systemen.

Zeeoster of zulte Zeekrool
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Onder Europo is reeds geschetst, wot een levensvotboor scenorio voor zoutwoterlondbouw-

systemen onder Europese omstondigheden zou kunnen zijn. Dit geldt in hoge mote voor

Nederlond. Hier ziin nogol wot zogenoomde morginole londbouwgronden die vonwege

verzilting uit productie zouden moeten worden genomen. Uit oogpunt von londschops-

ontwikkeling en bezien vonuit een multifunctioneel londbouwperspectief post don heel goed

een zoutwoterl o nd bouwprod uctiesysteem.

Vonuit de verziltingsproblemotiek, die ook in Nederlond met ziin woter groot oonwezig is

door het enorm toenemende wotergebruik (londbouw, menseliike consumptie en industrie)

zou meer en meer met brok woter geteeld moelen kunnen worden. Dit vereist een oporte

bevloeiingsstrotegie, woorbii precieze regeling von de bevloeiingssnelheid (ofhonkeliik von

weersgesteldheid, bodemsoort en gewos) oon de orde is, moor ook een verbeterde

zouttolerontie von gewossen. Dit goot heel ver, wont ook onder stedeliike omsiondigheden

zol de beplonting steeds meer zoeteloren moeten ziin (denk oon bomen longs wegen)

ongeocht of in die siedeliike beplonting ploois is voor spontone notuurontwikkeling of niet.

ln Nederlond wordt door de groep von Dr. Jelte Rozemo (Vriie Universiteii Amsierdom)

gewerkt oon de ecofysiologie von zouttolerontie von plonten, evenols op hei NIOO in

Yerseke (Dr. Ad Huiskes c.s.). Doornoost is er binnen Wogeningen UR kennis oonwezig op

het gebied von bevloeiing en irrigotie ofuolwoterbehondeling, de genetico en fysiologie von

zouttolerontie en het opzetten von ogrosystemen met zout woter ols uitgongspunt. Het lLRl

te Wogeningen is wereldwiid betrokken bii grote prolecien op het gebied von bodem-, en

wotermonogemeni en -beheer. ln Delft is het lnternoiionol lnstitute for lnfrostruciurol,

Hydroulic ond Environmentol Engineering (lHE). Het IHE hoort goed betrokken te ziin bii

ontwikkelingen op dit gebied en hoor expertise is complementoir oon die von de reeds

genoemde instellingen.

ln Tilburg is het Europeon Centre Íor Noture Conservotion gevestigd. ln de progrommering

von dit instituut dot voor een deel vio de EU verloopt, ziin wetlonds zeer belongriik met

inbegrip von kustgebieden. Het geschetste beeld onder Europo sluit hierbii oon.

Binnen Wogeningen UR is een uitgebreid informeel kennisnetwerk oonwezig, woorbii mei

nome Plont Reseorch lnternotionol, Alierro en Wogeningen Universiteit ziin betrokken. Dit

heeft tiidens het Wereld Woter Congres (moort, 2000) goed gewerh en geleid tot een

somenvottende bundel von onderzoeksiniiioiieven. Binnen Wogeningen UR is ook de

coördinotie-eenheid von Wetlonds lnternotionol gehuisvest. Dit benodrukt Nederlond ols

wetlond en geeft goede mogeliikheden om ons op het grensvlok von notuurbehoud en

duurzome ogrorische productie ook onder zilte omstondigheden te profileren.

Zowel vonuit de verziltingsproblemotiek ols vonuit het oogpunt von een multifunctionele

ontwikkeling von de londbouw is een insponning in de vorm von een onderzoek-

progrommo gewensi, woorin geïniegreerd hei fundomenteel, strotegisch en plontoordig

proktiikonderzoek kon porticiperen.
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Privole initiotieven ziin de SMOC (Stichting Moriene cultures Oosterschelde). Nodot in de
tochtiger ioren door de directie Zeelond von LNV een zoutwoterlondbouw project is

geëntomeerd, heeft deze stichting dit overgenomen. Doorbii werden het Nloo,
Wogeningen UR, NV Londbouwmootschoppíi de Borhpolders en loter ook de
Wilhelminopolders betrokken. Dit heeft geresulteerd in een EU-prolect von .1993 

tot 1996.
Nodot eerdere initiotieven tot het telen von zeekrool in Nederlond toi niets hodden geleid,
probeert ODE (Oceon Desert Enterprises) nieuwe initiotieven in Nederlond te reoliseren.
ODE is ook internotionool octief in Mexico.

Grote consultoncy bureous ols Euroconsult, DHV, Grontmil en Arcodis ziin betrokken bii
internotionole irrigotie- en bevloeiingsproiecten en hebben ols zodonig belong bii een
goede kennisinfrostructuur in Nederlond.

Ook om die reden is het oon te bevelen om een goed onderzoekprogrommo neer te zeften
mei ols oondochtspunten :

o genetico en verdeling von zouftolerontie met behulp von moleculoir genetische middelen
(functionele) genomico;

o gewos- en productie-ecologie von gewossen onder zilte omstondigheden;
o woterbesporende bevloeiings- en irrigotietechnieken;

. (duurzome) gewosbescherming onder zilte omstondigheden;

. bodemgedrog onder zilie omstondigheden.

Wogeningen UR (Plont Reseorch lnternotionol, Alterro, Wogeningen Universiteit en het
Plontoordig Proktiikonderzoek) kunnen hier een geïntegreerde, muliidisciplinoire oonpok
leveren ín somenwerking met portners ols de Vriie Universiteit von Amsterdom, het lLRl, het
IHE en het NIOO.

ln de Nederlondse onderzoekprogrommering, onverschillig welk ministerie don wel fonds,
wordt tot nu toe geen specifieke oondocht gericht don wel gelden geolloceerd voor
zouiwoterlondbouw. ln hel lícht von bovenstoonde is het gewenst dot wel te doen.
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6. Zeecu ltu res

Tot nu toe hebben we het gehod over zoutwoterlondbouw met ols uitgongspunt zoutwoter

ols bevloeiings- don wel irrigoiiemedium onder overigens 'normole' londbouwsystemen.

Als we één stop verder goon is zeewoter gewoon het teeltmedium (bodem en woter

tegeliik). Troditioneel is er veel oondocht voor de kweek von vis, school-, schelpdieren en

kreeftochtigen. Thons wordt in ieder gevol mondiool de opzet von plontoordige

productiesystemen in zeewoter steeds belongriiker. ln het onderstoond koortie wordt

oongegeven woor nu ol de belongriikste teeltceniro ziin:

Main Algae cultivation areas (1996)

I Cyanobacteria
2 Chlorophyta
3 Scawccds

Ar t hros pira (Spirulina) sPP.

Chlorella spp.
several spp.

Met nome in het Verre Oosten heeft dii reeds een hoge vlucht genomen en worden ver-

scheidene olgen ols Seoweeds geteeld voor de productie von voedingspigmenten (ó0% von

de wereld coroieenproductie komt uit olgen) plontoordige geleermiddelen (corogeenon,

olginoot), eiwitten, onverzodigde vefzuren, moor ook ols verse groenie. Wereldwiid goot

het hierin inmiddels om een morkt die 4 miliord dollor beloopt met groeiciifers von 5% per

ioor. Booming business is met nome olgen met high odded volue producien (ostoxonthine),

moor ook de bulkproducten ols corrogeenon en olginoot doen het zeer goed. De potentie

von olgen ols vee- of visvoeder is zeer hoog, gezien het gunstige eiwitgeholte en doorvon

de gunstige ominozuursomenstelling (biiv. hoog lysine geholte). Het goot in dit bestek te ver

om een grote liist von soorten te geven, moor ioch een kleine indruk:
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Linksboven : Arlh rospira (Spi rul ino)

Rechtsboven : Dunoliello salino

Rechts: Seoweed producïie

Het ís opvollend dot Ín Wesi Europo beholve in Fronkrijk (Roscoff, Morseille), Sponje (vonuit

Modrid het ondezoek) en Portugol (Lissobon) er nouwelÍiks belongstelling is voor dit type

teelt. Hoewel de belongsielling nu toeneemt. Met behulp von dít soort olgen is een zeer

efficiënte leeli op te zeften woorbii hoogwoordige eiwitten (gunstige ominozuursomen-

stelling), zeer interessqnte onverzodigde vetzuren, voedingspigmenten (corotenoiden,

flovonoíden) tot tienmool efficiënter kunnen worden verkregen uit teelt don vio bloeíende
plonten. Onder Nederlondse omslondígheden ziin ook goede teeltsystemen te onfwerpen

op bosis von speciool doortoe geselecteerde en oongeposte olgen.

Op her gebied von toegeposte phycologie (olgenkunde) zi[n onderzoeksgroepen werkzoom

oon de Amsterdomse universiieiten (VUA en UvA), de Riiksuniversiteit Groningen (met

speciole oondocht voor moriene systemen), NloZ, Nloo en Wogeningen UR. ln

Wogeningen UR (in het bijzonder Plont Reseorch lnternotionol) zi[n verscheidene inítiotieven

om tot plontoordige productiesystemen te komen die voldoen oon wetteliike normen in
deze door de EU gesteld.

Nederlond loopt op dit gebied ochter, terwiil binnen het totool scolo von plontoordige
productiesystemen deze het meesi belovend ziin in termen von milieuvriendelijkheid,

efficiency, ruimtegebruík en toegevoegde woorde von het product.

Om onze Nederlondse kennispositie in de londbouw in de breedste zin von het woord

woor te moken, is hier een mogeli[kheid om in olternotieve plontoordige productiesystemen

te investeren middels een onderzoekprogrommo:

o Genelico en veredeling von olgen;

o Ontwikkeling von ogrosystemen op bosis von olgen;

o Fotobioreoctortechnologie;

. Fysiologie en Ecologie von olgen in grootscholige ingeperkte systemen.
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ln het licht von de Nederlondse onderzoekprogrommering wordt op dit moment nouweliiks

systemotisch oondocht besteed oon olgenproductiesystemen: er gebeurt op dit vlok

onderzoek bii Plont Reseorch lnternotionol, ATO, Wogeningen Universiteit binnen

Wogeningen UR, en doorbuiten bii de Universiteit von Amsterdom en het ECN te Petten.

ln ondere delen von de wereld is men wot dot betreft een stuk verder, zie biivoorbeeld

Morin, N., F. Moroles, et ol. (.l998). "Effect of niiroie concentrotion on growth ond pigment

synthesis of Dunoliello solino cultivoied under low illuminoiion ond preodopied to differeni

solinities." Journol of Applied Phycolo$r l0(a): 405-411 (Venezuelo).
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7. lnÍormqtiebronnen vqn het

i nternet

o Websites von internotionole instellingen: FAO, Wereldbonk, EU, EU COST olgencultures,

ASEAN en USDA.

. Moiling lists: Algoe, Economic Botony, EconbotDB, Toxocom, Europeon Science

Foundotion.

. Scientific Societies: lnternotionol Society for Economic Botony, lnternotionol Society for

Horticulturol Science, Europeon Phycologicol Society, Americon Phycologicol Society,

lnternotionol Associotion Plont Toxonomy, lnternotionol Associotion for Botonic Gordens

qnd Arboreto.
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Verslqgen vqn interviews

H.J. vqn Ooslen en J.G. de Wilr (red.)

lnhoud

lr. J. Berg

A. Bour/B. Schoi

lr. H.W. Denecke/lr. H.P Ritzemo

W von Dieren

lr. J. Dourleiin

Dr. E. Erosmus

R. Hooglond

Dr. A. Huiskes/Dr. P Komermons

Th. Kromer

Prof.dr. M. Kropff

lr. J.J.M. Mulderink/Dr. W.F.W.M. von Heugten

G. O'Reilly

Dr. H. Pennings

Dr.ir. O.M.B. de Ponti

lr. C.W.J. Roest

Prof.dr. J. Rozemo

Prof.dr. H. Soeijs

lng. G.J. Sterkenburg

M. Stevens /ProÍ.dr.ir. R.E. Wotermon

Dr. Swominothon

lr. J.H. Vo0te
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Verslog von het telefoongesprek von H.J. von Ooslen (NRLO) met lr. J.

Berg (Riik Zwqqn Nederlqnd 8.V., De Lier) op 24 mei 2000

Riik Zwoon is erg sterk in groentegewossen en voorol in de solodes. ls op de hoogte von de

pogingen om zeekrool en zeeoster te cultiveren en door een morkt voor te vinden. Riik

Zwoon doet veredelingswerk in vele kleine groentegewossen, zools veldslo. Schot in dot

zeekrool en zeeoster in die cotegorie vollen. Een optie voor Riik Zwoon is ook om in te

spelen op een cotegorie zoutminnende gewossen ols biologische gewossen.

ls betrokken gerookt bii een prolect in Zeelond om zeeoster te cultiveren. Dot komt voort uit

een EU-proiect. De heer J. Bogemons (Scrops B.V.) heefï Riik Zwoon gevroogd om te

porticiperen in de veredeling. Dot is ook gebeurd en er ziin nu enkele liinen gemookt. Het

veredelingswerk gebeurde op de lokotie von de Stichting Moriene Culturen Oosterschelde

in Burgh Hoomstede in Zeelond. Momenteel ligt het werk siil omdot Scrops en Riik Zwoon

hei niet eens worden over de eigendomsverhoudingen.

Men heeft bewusl niet gekozen voor veredeling in zeekrool omdot dot een erg moeiliik

gewos is. Zeeoster is mokkeliiker honteerboor.

Riik Zwoon heeft wel interesse om zelf verder te goon. Het probleem is toch dot er een

specifiek proefueld moei ziin woor met zout woter geïrrigeerd of bevloeid kon worden. Zo'n

perceel is quo infrostructuur kostboor. Het perceel in Burgh Hoomstede is nu in honden von

Scrops B.V. en, ols de somenwerking stuit, moet Riik Zwoon een eigen perceel inrichten.

ls bekend met het feit dot in Frieslond de heer Hooglond zeeoster commercieel kweeki en

op de morkt brengt. Riik Zwoon heeft oon deze ondernemer wel zood geleverd. Stelt dot de

percelen von de heer R. Hooglond buitendiiks liggen omdot de invloed von eb en vloed

nodig is voor de ieelt.

Er is ooit een morktonolyse gemooki von de potenties von deze gewossen in Europo binnen

de groep von kleine solodegewossen. Doorin wordi gesteld dot er ruimte zou ziin voor

enkele duizenden hectores (op het totool von de solodegewossen in Europo een beperkte

oppervlokte).

Riik Zwoon heeft geen eigen veredelingsprogrommo gericht op zoutresistentie in cultuur-

gewossen. De reden is doi de mechonismen voor zoutresistentie onbegrepen ziin. Je moet

het eerst "beter snoppen". Een belongriike belemmering tot nu toe is dot zoutresistentie

gekoppeld is oon trogere groei en productiereductie. Wellicht dot biotechnologie een rol

kon spelen. ln Sponie worden in de veredelingsprogrommo's wel gekeken noor de

gevoeligheid von selecties voor zout. Doi is echter wot onders dqn een gewos "geschikt

moken" voor zoute omstondigheden.
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verslog vqn het gesprek vqn H.J. von ooslen (NRLO) mel A. Boul en B.
schot (directeuren von seqÍqrm B.v. te Komperlond) op g mei 2o0o

Seoform B.V is de enige Nederlondse onderneming voor de kweek von zeevis (torbot en
zeeboors) in een gesloten systeem (een loods op het lond). Men ziet het ols een vorm von
zee-londbouw De ondernemers exploiieren doornoost ook een trowler voor de productie
en ven^rerking von messchelpen. Deze worden voornomeliik geëxporteerd noor Sponie en
Itolië. De heer Bout exploiteert doornoost ook een trowler voor visserii op de Noordzee.
De toekomst von de zeevisserii ziet er somber uit. De quoto beperken de mogeliikheden en
ziin bovendien duur. De zee is niet een onuitputteliike bron voor vis. Men zochi doorom
olternotieven. De heer Schot is vonof ,l982 

betrokken geweest bii een proiect om in de
Oosterschelde zolmforel in kooien te kweken. Dot werd uiteindeliik geen commercieel
succes. Het proiect is bii toevol succesvol geworden omdot er mosselen oon de kooien
groeiden. Dot heeft geleid tot de ontwikkeling von de hongmosselcultuur in Zeelond (deze
bestond overigens ol in Sponie en Portugol). Doi is nu een kleine bronche me,t7 bedriiven
en nog enige uitbreidingsmogeliikheden. Volgens Bout en Schot hod de kweek onder
geconiroleerde omstondigheden de toekomsi: in bossins is de kweek geheel sturen en te
beheersen (temperotuur, voeding, woterkwoliteit e.d.). Zii ziin in .l995 

doormee begonnen
en het systeem is nu zover ontwikkeld dot commercieel in 2000 hei breok even punt wordt
bereikt. Het kweekonderzoek is door de heren zelf uitgevoerd. lnstituten zools hei RIVO
hebben door niets oon bilgedrogen.

Torbot en zeeboors worden in Middellondse zee londen volop gekweekt. ln Turkile en
Griekenlond, Sponie en Portugol ziin er veel eenvoudige bossins voor de kweek von
zeeboors gedurende één seizoen. Torbot vroogt meer gespecioliseerde kennis en doorvon
ziin ook minder kwekeriien (Fronkriik, Sponie Poriugol). Bout schot dot 50Zo von de in
Europo oongevoerde torbot uif kweek komt. De Europese torboikwekers kennen elkoor en
er is zeker sproke von kennisuitwisseling (met Nederlondse meervol- of polingkwekers is

dot niet het gevol: ie bent zo speciolistisch dot ie elkoor weinig te vertellen hebt). Er is ook
sproke von speciolisotie. Een Frons bedriif is gespecioliseerd in de torbot-opkweek tot kleine
vis die doorno oon de ondere kwekeriien wordt geleverd voor uitgroei gedurende 2
seizoenen.

Feiteliik loopt Nederlond erg ochier bii het kweken von vis. Dot is olgemener in zuideliike
londen. Kweken von zeevis vroogt ondere ondernemerskwoliteiten don de wilde visserii op
de Noordzee. Een visser vongt vis, brengt die noor de ofslog en kriigt een poor dogen loter
ziin geld. Bii de kweekvis ligt dot totool onders: ie moei in de eerste ploots een morkt
ontwikkelen, de distributie opzetten en ie kríigt met totool onder typen klonten te moken,
die ook ondere wiizen von betolen honteren.

Vonuii de viswereld zullen er woorschiinliik moor weinig overstoppen op de kweek von vis
vonwege die ondere mentoliteit. Feiteliik heb ie eigenschoppen nodig von een ondernemer
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met een longere horizon, die durÉt te investeren. Don heb ie eigen vermogen nodig (een

boer met eigen grond). Zegt vook tegen boeren dot de visteelt veel rendobeler is don het

telen von groon e.d. En ie hebt moor een klein oppervlok nodig. Kent nu één boer die goot

stoden. Deze vroogt niet om somenwerking moor goot het zelf uitvinden. Bout heeft

somenwerking oongeboden (motto: somen sterk) en wil de opgedone kennis legen een

vergoeding (licentie) beschikboor stellen.

Je ziet iniernotionool wel dof er groie bedriiven ontstoon. Vook ziin hei voerbedriiven die

productiebedriiven kopen (Nutreco, levert Seoform visvoer), moor ook hondelsbedriiven die

verzekerd willen ziin von een constonte oonvoer von kwoliteitsvis.

Seoform werkt oon een forse uitbreiding. Men hoopt te kunnen oonhoken oon de EU-

subsid ieregel i n g voor i n novotieve bed riiven.

Kweekvis is ook bil de hondel niet erg gewild. Men denkt dot het inferieur is oon wilde vis.

Dot is soms woor: gekweekte vis uit Sponie is vook erg vei of minder smookvol. Bout en

Schot ziin er in gesloogd een perfecte torbot te kweken die niemond kon onderscheiden

von "wilde" torbot. Men heeft de torbot in de vingers, moor het vooroordeel von de hondel

bliift. Doi leidt meestol tot logere priizen voor kweekvis. Dot wos onocceptobel en derholve

hebben zij een speciolty morkt opgezei. Een grote klontengroep zijn de Aziotische

resiouronts die eigen oquorio hebben woor de vis in rond zwemt: een levende vis is het

bewiis von versheid. Die zelf ontwikkelde morkt leidt ook tot veel betere priizen.

Torbot is een vis die von noture de gezelligheid zoekt en zeer dicht biieen op de zeebodem

verbliift. Dot doen ze ook in het bossin. Doordoor heb ie per m2 een hoge dichtheid en dus

relotief snel een rendement. Doi is bii elke vissoort weer onders. Tong biivoorbeeld heeft

veel ruimte nodig: het liiki wel of ze lost von elkoor hebben. Dot mookt de kweek dus

moeilifk rendobel te moken (tot nu toe). Mossovis zools schor en bot ziin ook om

economische redenen nu niet interessont. Bout en Schot ziin er von overtuigd dot de kweek

von vis zol doorzetten en dot er nog enorme vorderingen ziin te moken in de kweek.

Nu wordl woter opgepompi uit de Oosterschelde. No zuivering mog dit worden geloosd. ln

het bossin met recirculoiiewoter heeft men geëxperimenteerd mei zeeslo. Dot ging perfect.

De olzei wos een probleem en door is men mee gestopt.

Bout en Schot ziin goed op de hoogte von de Zeeuwse initioiieven met zeeslo in het Veerse

Meer (l 995). Leek interessont moor is doodgebloed: geen morkt. Bovendien wos er iwiifel

of ie in zo'n druk recreotiemeer wel een voedingsgewos zou moeten telen. Wieren worden

wel gebruikt ols versiering bii visgerechten. Men heeft ook geprobeerd zeeslo te gebruiken

ols biivoeder voor buitendijks grozend vee in Reimerswool. Hoor ie niets meer von. Andere

initiotieven zíin met zeekrool en zeeosier. Het bliiven niche producien, meer voor liefhebber.

Verwochten niet dot de kweek in Zeelond opgong zol moken. Er is veel onzekerheid over
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de oonvoer. Er ziin in het seizoen erg veel wildsniiders díe de morki verstoren. Er zÍ[n
snílders die noor Fronkriik goon en met wogens vol wier e.o. noor Zeelond komen en door
per kg oordig oon verdienen. Wieren bliiven gornering: het is erg moeiliik mensen iets
níeuws ie loien eien. De Zeeuwse Stichting Moritieme Culturen (onder leiding von Drs. H.
Eversdiik) hod wel de ombitie om commercieel ie goon, moor dot is niet gelukt. Een ondere
ondernemer is wellicht ook interessoni: Topsi Boits uit Kottendijke. Deze mon is zeer groot
in zeezogers met een enorme export. De heer Stevens (zeewier promotion) is volgens hen
een ideolist.

overige informotie: de noto oquocultuur von stootssecretoris Fober.
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Verslog vqn het gesprek vqn H.J. von Oosten en J.G. de Wilt (NRLO) mel

lr. H.W. Denecke en lr. H.P. Rilzemo (ltR!) op I9 opril 2O0O

Het lnternotionol lnstitute for Lond Reclomotion ond lmprovement (lLRl) is in 
.l995

opgericht ols onofhonkeliike non profiÍorgonisotie met ols doelstelling hei verzomelen en

verspreiden von kennis voor het beter en duurzoom gebruik von lond en woter, met nome

in ontwikkelingslonden. No de wotersnoodromp in 
.I953 

werd veel expertise opgebouwd

hoe mei verzoute gronden om te goon en verzoutingsproblemen op te heffen. Donk zii een

donotie von de heer Kellog (von de cornflokes e.d.) kon het lLRl opgebouwd worden. Nu

wordt het lLRl voor ongeveer 40Yo door LNV betoold (progrommofinonciering). Andere

opdrochtgevers ziin DGIS, World Bonk, FAO en lokole overheden in ontwikkelingslonden.

Het lLRl heeft 3 token: o) toegepost onderzoek in ontwikkelingslonden betreffende de lond-

en woterproblemotiek; b) kennisoverdrocht en -verspreiding door cursussen, publicoties en

odvisering en c) verzomelen von informotie over lond- en woterproblemen. De kern-

expertise is droinoge (en irrigotie), uitgoonde von de bodem en de woiervoorrood: hoe

woterlogging en -verzouting tegen te goon (integrool woterbeheer). Eerst ging dot op bosis

von de eigen ervoring in Nederlond met de verzoutingsproblemoiiek, nu wordt de kennís

mede opgebouwd door te porticiperen in verschillende ontwikkelingsproiecien elders. Het

gewos en de gewoskeuze speelt nouweliiks een rol in de benodering.

Het lLRl is voorol octief in (semi-)oride gebieden woor londbouw wordt bedreven vio

irrigotie. Een von de consequenties von geïrrigeerde londbouw is dot de in het irrigotie-

woter opgeloste zouten moeten worden ofgevoerd. Dicht bii zee is het zoute droinogewoter

gemokkeliik of te voeren (wegpompen noor zee) moor ver von zee is verontwoord zout

ofuoeren een groot probleem. Grote komgebieden (inland bosins)in Chino, Pokiston, lndio

en Cenirool Azië hebben wel een grote woteroonvoer, moor nouweliiks mogeliikheden om

zout droinoge woter of ie voeren. Zo komt biivoorbeeld in het grote lndus basin door de

oonvoer von rivieren veel zoui binnen en er goot nouweliiks ieis uit. Door het overvloedig

gebruik von irrigotiewoter stiigt de grondwoterspiegel ongeveer 1 m/ per ioor en heeft nu

op veel plootsen het mooiveld bereikt. Eigenliik is een konool von 
.l000 

km noor zee nodig

voor de ofuoer von het zoute droinoge woter. Een onder voorbeeld is het AML meer, woor

door gebruik von rivierwoter voor irrigotie de woterstond met tientollen meiers is gedoold.

De ontwikkeling looi zien doi er ook ondere perspectieven denkboor ziin. Vook heefi men

het over de ieloorgong von het meer en de visserii door ó0.000 vissers. Moor men vergeet

dot er door irrigotie er nu 8 milioen hectore londbouw mogeliik is met hogere productie

don voorheen. De bevolking von 5 londen voort er wel bii.

Ritzemo is blii met de oondocht voor holofyten. Dot geeft een verbreding von de oplos-

singsmogeliikheden. Biivoorbeeld door hergebruik von droinoge woter met een steeds

hoger zoutgeholte. Je kon door met een sequentie von sieeds zoutïolerontere gewossen op
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in spelen. Uíteindeliik resteert beperkt volume zeer zout droinoge woter dot in verdom-
pingskommen (evoporation ponds) kon worden ingedikt en wooruit zout kqn worden
gewonnen. Je moet toch denken oon 1O-20Yo von het londoreool dot door voor nodig is.

Probleem kon ziin dot het droínoge woter residuen von pesticiden en meststoffen bevot.
Bepoolde plonten kunnen een rol spelen in de zgn. biodroinoge. Dot gebeurt in lndio op
beperkte school. Het probleem is dot de plonten wel veel woter kunnen opnemen, moor
weinig of geen zout. De l' funciie is dus verlogen von de woterstond ols goedkope monier
von droineren.

Verzouting speelt niet olleen in "inlond bosins" moor ook in ollerlei grote delto,s, zools die
von de Niil. Het zoutgeholte von de Niil is in de Niildelto (ten noorden von Coïro, woor zich
het grootste londbouworeool bevindt) 2 mool zo hoog ols bijAssuon, woor de Niil Egypie
binnenkomt. De oorzook is doi er longs de Niil veel woter voor de londbouw wordi ont-
trokken en dot het zoulere droinoge woter weer in de Niil wordt geloosd. Je zou door mei
een scolo von gewossen op in kunnen spelen. Je ziet dot eigenliik ol in de voorkomende
trodiiionele gewossen: het zouigevoelige suikerriet in het zuiden en de zouttoleronte
suikerbiet in het noorden. Ook zie ie in het noorden ofwisseling tussen gewossen die ook
verschillen in zoutgevoeligheden (riist en koioen). De woterkwoliteit bepoolt de gewoskeuze.

De holofytenteelt zol in Nederlond slechis een morginool verschiinsel ziin. Elders liggen er,

zools gezegd, wel mogelilkheden, zools in wetlonds. Nederlondse wetlonds zijn notuur en
don vol ie direct onder de RAMSA-conventie. Contocipunt: lnternoiionol Weilond lnstitute
(in Alterro). Zoutwoierlondbouw doorin liikt uitgesloten. Verziliing is hier geen echt
probleem. Conflicierend londgebruík (notuur-londbouw-visteelt) en bodemdoling in

biivoorbeeld de veengebieden in met nome zuidoosi Azië zijn veel grotere problemen.

De Nederlondse kennis op het gebied von woterbeheer, zowel kwolitotief ols kwontitotiel is

internotionool een sterk puni.
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Verslog vqn hel gesprek vqn H.J. vqn Oosten en J.G. de Wilf (NRLO) mef

W. von Dieren (lf,lsA en ODE B.V. Amsterdom) op 28 opril 2000

Von Dieren is ols ecoloog in hoge moie gevormd door de systeembenodering von Odum.

Hei systeemdenken is feiteli[k de bosis voor ol ziin mootschoppeli]ke octiviteiten.

ls geleideliik bii het denken over zoutwoterlondbouw betrokken gerooh. Een vermogende

Amerikoonse zokenmon (Williom Wood Prince) richtte in '1980 een bedriif op (PDC,

Plonetory Design Corp) met een oontol vooroonstoonde zokenlieden uit Jopon, Mexico,

Zweden en Sooedi Arobië. Dooruit ontslonden de Holophyte Enterprise lnc. (HEl) en

Genesis (gericht op gornolenproductie). IMSA is erbii betrokken gerookt vonwege de kennis

von estuoriene ecosystemen. ln 1998 is ODE B.V. (Oceon Desert Enterprises) opgericht.

Von Dieren is ervon overtuigd gerookt dot zoutwoterlondbouw toekomst heeft. De voedsel-

voorziening von de sterk siiigende wereldbevolking zol in de toekomsi een bron von grote

zorg worden, terwiil hei oreool londbouwgrond of zol nemen door ollerlei oorzoken.

Doorvon is verzouting een von de belongriikste oorzoken. Zoutwoterlondbouw kon een

biidroge leveren door productie von voedsel en (industriële) grondstoffen op gronden die

verzout ziin. Het is een sierk concept dot, vonuit een longe termiin perspeciief (ruwweg

2020), nu ol om octie vroogt. Er besioot ol een riike literotuur over de potentiële beiekenis

von holofyten, olsmede over de mechonismen von zouttolerontie von plonten. Holofyten

kunnen ook betekenis hebben voor de verbetering von lond en voor begroeiing von

verzoute gronden.

Er ziin op ollerlei plootsen ter wereld experimenten om holofyten ie commercioliseren

(lndio, SooediArobië, Chino, Mexico, Morokko). Het probleem is bii vriiwel ol deze

experimenten, dot een goed monogement en orgonisoiie ontbreekt. Volgens Von Dieren is

ODE B.V. door het verst in gevorderd. Men heeft niet olleen een producliebedriif in Mexico,

moor ook een verzomeling zoutresisiente en zouttoleronte gewossen woorvon de potenties

worden onderzocht. Von het gewos Solicorno bigeloviiheeft ODE verschillende herkomsten

geselecieerd en is er een veredelingsprogrommo gestort. ODE beschouwt zichzelf ols een

reseorch en morketing compony.

Verschillende ondernemingen hebben belongstelling geioond en er ziin somenwerkings-

verbonden operotioneel of in voorbereiding, woorbii de specifieke belongstelling von deze

bedriiven verschilt (plontoordige oliën, biomosso en formo). Bedriiven zoeken ook noor

mogeliikheden om oon hun CO2-verplichtingen le kunnen voldoen. Een optie kon ziin om

op verzoute gronden beplonting te reoliseren. ODE mookt plonnen om tomorisk te plonten

in de woesliin oon de monding von de Colorodorivier in Mexico.

De Nederlondse veredeloors roken geïnteresseerd. Von der Hove en Cebeco hodden er tot

nu ioe niet echt bii stil gestoon. Vertoolden olles noor logere productiviteit von gewossen

onder zoutstress in ploois von de potentie von zouttolerontie posiiief te benoderen.
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Bonken vrogen noor de lrockrecordvon een bedrijf bii hei versfrekken von leningen.
Dergeliike porticipotie- of leningscriterio ziin niet toekomstgericht moor op het verleden
geboseerd. Met de Wereldbonk bestoon contocien over het reoliseren von proiecten in

Chino en Zuid Afriko.

De vroog is nu wot de Nederlondse overheid (LNV) zou moeten doen. Goot het om
zoutwoferlondbouw in Nederlond of vonuit Nederlond? Nederlond heeft een grote
ogrorische troditie en droogt deze wereldwijd uit. De kennisportefeuille over zoutwoter-
londbouw kon deze positie versterken. IMSA zegt dus: overheid "toke your chonce,,, IMSA

en ODE kunnen het zeker niet olleen. Het vroogt kennisontwikkeling en innovotie en het
opzetlen von een netwerk. Het oordige is dot er in feit ol enige kennis en infrostructuur is:

denk oon Rozemo (VU) en Huiskes (NIOO-Yerseke). Een kos is nodig omdol vele gewossen

een tropische of subtropische oorsprong hebben. Von Oosten wiisi op de kossen von hel
PBG in Nooldwiik. Zou kunnen.

Structurele overheidssubsidies ziin er tot nu in Nederlond niet verstrekt (beholve biidrogen
von de provincies Zeelond en Groningen voor proiecten). Hei is niet mokkelilk geldbronnen
oon te boren. Op de kopitoolmorki vergeliikt men het rendement met de lt en ols men
geÏnieresseerd is vroogt men onmiddelliik woi de overheid doet. De signoolwerking von
een overheidsbiidroge wordl gemist. Bii VROM en EZ is men positief, bii LNV minder. Met
de provincie Zeelond bestoon goede contoclen en de commissoris von de Koningin (Von

Gelder) wil hei ogenderen bii de EU (progrommo voor regionole ontwikkeling). De plonnen
voor een kos (voor teelt von zeekrool) in het Eemsmondgebied ziin voorlopig opgeschort.
Welke ondere conceptuele systeemveronderingen ziin von een vergelilkboor korokter ols
zoutwoterlondbouw? Volgens Von Dieren ziin dot biivoorbeeld de vorming von het ITAL

destiids en de (overheidsinvesteringen in) biotechnologie. Je hebt mensen met visie nodig,
zools Leo Jonsen, Wiero Beek. Dot ziin vriie mensen (gepensioneerd). Ondernemers die
nog octief ziin in een bedriif loten niets zien von hun visie of opvotting.

Voor innovotieprogrommo's (vergeliikboor met EET von EZ) heb ie ondernemers nodig.
Moor telkens is het een kip of ei verhool: wie durtt ols eersie te investeren? Denk voorol niet
dot het grote bedriifsleven op dit type nieuwe concepten de leod neemt. Het moet vriiwel

onmiddelliik geld opbrengen. ODE trochi consoriio ie vormen, moor dot vroogt ioren
onderhondelen.

Bii de communicoiie wordi erg sterk gefocust op de wereldvoedselvoorziening: moor de

meeste holoflrten (zools wii dot nu lezen) ziin voorol bestemd ols groente (oonvullend op
het voedsel) of geschikt voor ofgeleide producten. Ziin er ook holofyte "stoples"? Woor kun

ie brood von bokken? Volgens Von Dieren volt ie denken oon zoute Guove, bieten,

zoutwoterrilst, olfolfo. Von de zoden von Solicorno kon men brood bokken. De NRLO kiesi
voor de ropportoge een brede internotionole benodering (von oride gebieden, delto's en
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esfuorio en kustgebieden) doormee kriigt zouwoterlondbouw een eigen plek. Aongesloten

kon worden op de zoel/zovlgrodiënten die von belong ziin voor moriene biomosso-

productie.

Ziin er inter.notionole nefwerken? Jo, voorol in de ocodemische wereld. Die sturen elkoor oÍ

en toe een nieuwsbrief. Er is een "internotionol soline community", ocodemisch von oord.

Binnenkort is er een congrés in Osnobr0ck. Nouweliiks gerichi op werkeliike toepossing von

de kennis.
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verslog von her teleÍoongesprek von H.J. vqn oosren (NRLo) met lr. J.
Dourleiin (vestigingsmonqger Advontq Nederlond, Rillond) op 3 mei
2000

Advonto houdt zich niei bezig met holofyten. Ook veredeling op zouttolerontie bii cultuur-
gewossen (moi's, suikerbieten, 

§f ros, ui, koolzood) vindr bii Advonto in Nederlond en elders
in Europo niet ploots. Er stooi ook niets over in het strotegisch (veredelings-)plon von
Advonto' Wiist erop dot biet (een groot gewos bilAdvonto) von noture een zekere zout-
tolerontie heeft. De mechonismen von zoutresistentie bii plonten ziln bovendien erg
complex.

Veredeling op zouttolerontie is losiig. ln veldsituoties moet ie er rekening mee houden dot
de zoutuerdeling onregelmoiig is verdeeld en dot dit tot grote heterogeniteit leidt. De
interpretotie von groeiverschillen is don een probleem. Het is wel denkboor door bevloeiing
de homogeniieit von de selectievelden ie vergroten.

Voordot een veredelingsprogrommo stort moeten de selectiedoelen helder ziin. Voor de
onderneming moet het zeker op termiin tot rendement leiden. Schoi in dot een veredelings-
progrommo snel zo'n l0- I 5 ioor goot duren.

Advonto is vrifwel niei oonwezig in Derde wereldlonden. En iuist door doen zich erg veel
verzoutingsprob lemen voor.
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Verslog vqn hel gesprek vqn H.J. von Ooslen en J.G. de Wilf (NRLO) mef

mw. Dr. E. Erqsmus, direcleur vqn ODE B.V. te Amslerdqm op 1l mei

2000

LNV heeft de NRLO verzochl een verkenning te doen noor de perspectieven von zoutwoter-

londbouw. Over de vroogstelling is met ODE (en iMSA) gesproken. De eerste indruk von de

NRLO is dot er notionool en internotionool op zichzelf stoonde iniiiotieven op het gebied

von zoutwoterlondbouw worden ondernomen zonder dot dit ergens een veronkering heeft

gekregen. Erosmus bevestigt dot. Er ziin veel onderzoekers die elk binnen hun eigen

speciolisme octief ziin, moor von somenhong is nouweliiks sproke. ln Osnobrtick is

binnenkort een congres over holofyten woor een deel von de onderzoekers biieenkomen,

voorol Europeonen, Azioten en Afrikonen, moor slechts weinigen uii lsroë|, Austrolië of de

VS. Dot heeft politieke ochtergronden (lsroël - lslomitische wereld). ln Duboi is een nieuw

gebouw voor een instituui voor zoufwoterlondbouw, moor het is onbekend wot het

progrommo is en hoeveel onderzoekers ziin oongesteld. Hei idee von zoutwoterlondbouw

ontmoei wel interesse, moor oledheid is nodig: er wordt veel von elkoor overgeschreven.

De NRLO constoieert dot er voorol kwolitotieve documenten bestoon over wot er ollemool

met zoutwoterlondbouw kon: biidrogen oon de wereldvoedselvoorziening, oliën uii zoden,

formo grondstoffen, vezelproductie e.d. Een dergeliike kwolitotieve benodering is ook

mogeliik mei normole cultuurgewossen, moor dot komt nog nergens von de grond (denk

oon ogrificotieprogrommo's). Volgens Erosmus kon zoutwoterlondbouw olleen goed

worden bekeken vonuit een longe termiin perspectief. Nu is er nog voldoende voedsel en

ziin er voldoende grondstoffen, moor over enkele decennio kon dot geheel onders liggen,

niei olleen in de Derde Wereld moor ook in de wesieliike wereld. Het goot er om het

poientieel zichtboor te moken. Het eerste reservoir voor de mensheid is hei benutten von

zoetwoterplonten. Door ziin we ol eeuwen mee bezig. Het tweede reservoir bestoot uit

zoutwotergewossen. Door wordt nog helemool nieis von gebruikt. Dot zol op iermiin

noodzokeliik ziin. Volgens de NRLO ziin er weinig zoutgewossen benoemd die ols

voedselbron kunnen dienen, zeekrool en zeeoster hebben slechts een oonvullende functie

ols groente. Het is volgens Erosmus een misvotting dot het voorol om voedselbeschikboor-

heid goot. Dot is een onderdeel. Essentieel is de verzouting von gronden, de mogeliik-

heden von benutting von die gronden en het leren benutten von de zoutvegeiotie. Dot

spreekl ook ollerlei overheden oon: in Chino en lndio worden mogelijkheden onderzocht.

Denk oon de eiwitbehoefte in Chino. Niemond weet hoe dot op te lossen en wot er gebeurt

ols er echt iekorten ontstoon (politieke sponningen). Overigens heeft ODE ol zoutloleronte

tomoten en oordoppelen geselecieerd.

De problemen von verdroging en verzouting (en klimootsverondering worden onderschot.

RIVM modellen voorspellen grote verschuivingen von londbouwgebieden door veronderin-

gen in het klimoot. Heineken betrekt gersi onder meer uit Conodo, moor door de hogere
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temperoturen en de seizoensverlenging goon boeren ondere gewossen telen. Kiik ook noor
de enorme verwoestiining in Mexico veroorzookt doordot de USA ol het woter von de
Colorodo gebruikt voor eigen doeleinden. Dot zie ie ook in Turkiie ols de sluwdom in het
oosten gereed is. ln Sponie doen zich dít soort problemen voor. ln pokiston heeft de
wereldbonk een proiect gefinoncierd om gronden te onfzilten, moor ols dot niet wordt
gecontinueerd don worden de problemen niet opgelost. Er goon sponningen ontstoon
tussen londen onderling en regio,s.

De NRLO stelt vrogen bii beweringen rond biomossoproductie (zie lVM-ropport: .135

ton/ho zeeoster, omrekeningen vonuit één ploni volgens Goosen). De zeekroolproductie in
Mexico bedroogt ruwweg .l00 

ton/ho vers gewicht, woorvon 30% ols groente kon worden
verkocht. Een groot bedriif onolyseert momenteel de kwoliteit von de olie uii de zoden von
zeekrool' Men beschiki nu over de onolyses von de inhoudsstoffen (o.o. iodium en ilzer).
ODE benodrukt dot de verzoutingsproblemotiek ook vonuit lokole en regionole siiuoties
bekeken moet worden. Het goot vook om bosisbehoeften von de mensen die door wonen
en geen ondere bronnen hebben voor voedsel of grondstoffen.
Voor de NRLO goot hei o) om het perspectief von zoutwoterlondbouw; b) de vroog of de
Nederlondse overheid iets moei doen; en c) of een kenniscentrum in Nederlond zinvol kon
ziin' ODE stelt dot het een Nederlonds bedriif is en dot Nederlond wereldwiid bekend stoot
ols een londbouw-kennislond. Zou hier een kenniscentrumfunctie von de grond kunnen
komen ols zoutwoterlondbouw hier niets voorstelt en er geen commerciële ochterbon is
(vonuit een nulsituoiie)? Vonuit de primoire sector is weinig finonciële steun te verwochten
volgens de NRLO' ODE zoekt doorom ook contoct met ondernemingen die internoiionool
opereren' Deze zijn in deze fose wel geïnteresseerd moor in finonciële zin terughoudend.
Zou de overheid het moeten trekken? De rol kon ziin portiien bii elkoor te brengen en
somen een troiect in te goon woorbii de overheid eerst de finonciering verzorgt en loter het
bedriifsleven meer goot biidrogen (zie het DTO-troiect). De provincie Zeelond is wel
belongstellend moor kon hei olleen zeker niet trekken. Een kenniscentrum heeft een
publieke functie. ODE heefi doorover ideeën in het voorstel: een gefoseerde oonpok. Er
ontstoot ol wel belongstelling, ook uit Wogeningen (o.o. Kropff). Een enkel bedriif toont
interesse zools Avébé.

De biieenkomsi von 28 septemb er 1999 en de versloglegging loter heeft veel kwood bloed
gezei' Dit is temeer merkwoordig omdoi Lous von Vloten zeer geïnteresseerd wos (en ook
Julicher ols direcJeur LASER). Hei commentoor von ODE op hei verslog is niet voldoende
overgenomen' Geodviseerd wordt te spreken met Adri Bokker, Joost de Jong en Anito
Woulers (dírectie Zuid Wesi).
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Verslog von een korl telefoongesprek vqn H.J. vqn Ooslen met Roelof

Hooglond, producent vqn zeeosler in Noord Frieslqnd op 20 opril 2000

ln Trouw von I0 iuli 1999 is een interview opgenomen mel Hooglond over de teelt en ofzet

von zeeoster. Dooruit blilkt dot hii de teelt onder de knie heeft.

Het bedriif is voor buitenstoonders níet te bezoeken. Hooglond heeft gedurende vele ioren

de teelttechniek ontwikkeld en beschouwt dit nu ols bedriifsgeheim. Het gehele ontwikke-

lingsproces heeft hii olleen doorgemookt. zonder één cent subsidie. Voor zover híi kon

overzien is hii de enige teler von zeeoster in Nederlond en heel Noordwest Europo

(Fronkriik, België, Duitslond, Denemorken). Er ziin wel of en toe mensen die beginnen,

moor ook weer snel ofhoken. Op Texel wos er een oontol ioren het bedriif St. Donolus,

moor dot is er ook ol weer mee gestopt.

Onderzoeksinstellingen hebben in de loop von de ioren wel oondocht besteed oon de teelt,

moor zonder veel succes. Het onderzoek kompt vook met hei probleem von proiect-

finonciering. Als er don nog onvoldoende succes is wordt het proiect weer gestopt. Zo wos

er ol onderzoek in de 80-er ioren. ln de 90-er ioren wos er zelfs een Europees proiect.

Dooroon heeft Ad Huiskes (Delto lnstituui, Yerseke) meegedoon. Huiskes is wellicht degene,

die er het meest vonof weei. Veel onderen proten er voorol over.

ODE heeft wel contoct gezocht over somenwerking, moor Hooglond heeft dot ofgewezen.

Denkt dot er grote subsidiestromen noor ODE goon om te ontwikkelen woi hii ol weet.

Doormede is ODE een potentiële concurrent. Vindt de plonnen von IMSA/ODE voor teelt

von zeekrool in kossen in de Eemshoven bizor.

Noost het ontwikkelen von een teelttechniek is hef ontwikkelen von de morkt het oller-

belongriikste. Men verkiikt zich op de morkt. Die is klein en biizonder. Het product is een

duideliike oonvulling: hei is exclusief en men koopt dot of en toe. Hii heeft nu de morkt in

Nederlond goed in beeld. ls nu volop bezig met de Europese morkt. Vonuit die morkt weei

hii het product in de iuiste verpokking voor de ofnemers te brengen. Dot vroeg om een

verpokkingsliin en speciole mochines.
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verslog von het gesprek vqn H.J. vqn oosten (NRLO) mer Dr. A. Huiskes
(Nloo te Yerseke) en mw. Dr. p. Kqmermons (Rlvo te yerseke) op g mei
2000

Huiskes is ol sedert 1982 bii ollerlei octivileiten betrokken rond de teelt von zeekrool en
zeeoster' De reden wos dot er in I982 vonuit oesterkwekers vroog kwom of deze gewossen
commercieel gekweekt zouden kunnen worden. De directeur von het instituut (NIOO)
stelde toen een werkgroep 'Aster" in. Doorin nomen deel hei Nloo, de londbouw-
voorlichiing, het PAGV de LUW en de directeur von de Bothpolders. ln een kreekrest in de
Boihpolders ziin toen experimenten uitgevoerd. ln I98ó beëindigden diverse betrokkenen
hun deelnome vonwege ondere prioriteilen. Eind 8O-er [oren is door de Grontmii nog een
plon voorbereid voor ieelt op de Neeltie Jonsplooi in de Oosterschelde monding. Dot is

mislukt omdot de bestemde gronden te hoog woren opgespoten en het te kostboor wos om
hei zeewoter op te pompen.

ln 1992 heeft de EU (progrommo AIR) een plon von een groep instellingen goedgekeurd.
Doorbii woren belrokken: Delto-instituut, Vriie universiieit Brussel, Rijksuniversiteit Gent,
Estocion Agricolturo de Portugol en de Stichting Moriene Cultures Oosterschelde. Het
progrommo wos primoir bedoeld voor teelttechnisch onderzoek. Duideliik werd dot de
noiuurliike voriotie groot wos. Men moest elk ioor opnieuw uitgoon von wild zood von de
schorren in Zeelond. Dot betekent dot selectie, vermeerdering en veredeling dient te
gebeuren om tot een homogener gewos ie komen. De gewosbescherming en de bemesting
woren ook onderdeel von het onderzoek. Zeeoster kent een flink oontol plogen, wooronder
een erg schodeliike blodmíneerder en een stengelboorder. Zeekrool keni minder
problemen. De portners wilden biologische besiriiding moor doorvoor ontbrok de kennis.
Doornoost woren (zout-)onkruiden (wooronder schi[nspurrie) erg lostig. De velden ziin met
de hond gewied. Bi[ zeeoster is geëxperimenteerd mei mengmeststoffen (NpK) en bii
zeekrool met een biologisch mengsel (bloedpoeder, rotsfosfoot e.o.). De productie
(berekend vonuit enkele m2 proefueld noor een hectore) logen bii zeeoster op 23 - 30 ton
vers gewicht per hectore per ioor in Zeelond en tot 80 ton in Portugol (4 - 6 keer sniiden in
Zeelond en 8 - l0 keer in Portugol). Hei proiect werd in 199ó stopgezet (geen verlenging
door EU wegens ie weinig resulioten). Enkele Belgische en Portugese portners ziin zelf
doorgegoon. De Stichting Moriene Cultures heeft von LNV een eenmolige subsidie
gekregen voor het oonleggen von de proefueldinfrostructuur (Í 300.000,--). Ook de
Robobonken de provincieZeelond hebben biigedrogen. De Stichting is no 

-199ó 
ook

gestopt met ziin octiviteiten en heefl de proefuelden en instolloties verhuurd oon het
Belgische bedriif Scrops B.V (geleid door een Belgische onderzoeker die oon het AIR project
heeft meegewerkt). Deze onderzoeker-ondernemer kweeki nu zeeoster in portugol en
gebruikt het proefueld voor onderzoek (selectie en veredeling). Men zegt dot Riik/Zwoon
doorbii is betrokken. Advonto wos niei geïnteresseerd omdot de commerciële vooruilzichten
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loog werden ingeschot. Scrops werkt tevens somen met een Hongoors instituut (ook in

Hongoriie ziin er problemen mei verzouie gronden), het Portugese instituut en de VU-

Brussel.

ln 1999 is er een hoolboorheidsstudie uitgevoerd door het IVM in opdrochi von ODE en

wooroon de provincie Zeelond finoncieel heeft biigedrogen. Die studie is opiimistisch,

enerziids door konsen in de consumpiie von bepoolde gewossen, moor ook door ondere

functies zools gebruik von zilte gronden, en ollerlei stoffen die zoutplonten kunnen leveren.

Men heeft ook een líist veelbelovende gewossen wooronder ook lnulo en Chrythium sp.

ln België denkt men oon het gebruik von polders longs de Schelde (tussen Gent en

Antwerpen). Dit schept ruimte voor woterberging, moor kon ook konsen bieden voor ieelten

onder verzilte omstondigheden.

lnteressont ocht Huiskes de gedochte om de zoul/zoetgrodiënt te versterken. Overol duiken

voorstellen op: Veerse meer wordt met de Oosterschelde verbonden; Volkerok zou weer

een opening kriigen noor de Oosierschelde. De vroog is wot dit voor de biomosso

betekent. Nu is de gornool vriiwel weg uit Zeelond, moor deze kon terugkeren. Het kon

ook de kroomkomerfunctie von de Zeeuwse delto versterken.

De morketing von producten is een probleem: Zeeuwen occepteren dot zeekrool er is von

mei tot september moor stedelingen willen dot het er oltiid is. Door boseert AH zich op in

de discussies. Een probleem is ook dot elke vorm von ketenbewoking ontbreekt. Zeekroql

en zeeoster ziin extro's : zii zullen één von de vele groentes ziin.

Een belongriike insteek is het internotionole verzoutingsprobleem. Zelfs in Portugol ziin er

verzoutings- en verdrogingsverschiinselen, o.o. veroorzookt door de beplontingen met

Eucolyptus: teveel woteropnome leidt tot verwoestiining in de Algorve.

Huiskes ziet veel in het idee om een kenniscentrum (een soort IKC met een R&D-funciie) te

vormen woor die besioonde kennis wordt somengebrocht, gedocumenteerd en die wereld-

wiid kon worden ingezet. Wii ziin koploper in toegepost londbouwkundig onderzoek en

zetten die kennis wereldwiid in. lnternotionool ziin er voorbeelden von zoutwoterlondbouw.

ln Nederlond zoeken boeren diversificotie en dot kon ook met zoutwoterlondbouw-

gewossen. Er komen veel telefooniies von boeren om informotie. Heeft Wouter von Dieren

het idee von het leegsioonde Proefstotion voor de fruitteeli oongereikt. Schot in dot Wouter

wel erg grootse ideeën heeft over het kenniscenirum (90 mon personeel op termiin).

Huiskes ziet ols belongriikste speerpunien voor zoutwoterlondbouw:

r het londgebruik von verzoute gronden (met nome in de tropen);

o het benutten von de mogeliikheden von zoutplonien. Ziet veredeling von cultuur-

gewossen gericht op zoutresistentie ols een moeiliike weg;

o siructuur brengen in hei "holofytenonderzoek". Er is nu niets: noch in Nederlond noch

in de wereld. Ook de FAO en Wereldbonk spelen geen enkele rol. De moriene biologie

keni wel een degeliike onderzoekssiruciuur.

Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zouie

condities; essoy, literotuurscon en interviews



Het ontbreekt wereldwild oon eníg beleidsdocument von overheden of inlernotionole
instellingen over de relevonfie von zoutwoferlondbouu De Nederlondse overheid kon door
een stimulerende rol vervullen.

Voor nutfige informotie wordt verwezen noor openbore literotuurbronnen in de IVM-studie.
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Verslog von een teleÍoongesprek vqn H.J. vqn Oosten (NRLO) met Th.

Krqmer (Zeeuwse MilieuÍederolie, Goes) op ó iuni 2000

Kromer is op hoofdliinen bekend met wot er in Zeelond is gebeurd op het terrein von

zoutwoterlondbouw. Noemt de octiviteiten von dr. A. Huiskes von het Delto-instituut te

Yerseke (nu: NIOO) die in somenwerking met de Stichting Moriene Culturen Oosterschelde

(voozitter drs. H. Eversdiik) enkele ioren geleden een proefueld in Burgh Hoomstede in

gebruik nom. Door is flink wot subsidie vonuit Europese fondsen ols de Nederlondse

overheid noor toe gegoon. De spin off is echter nihil geweest en dot is teleurstellend. Hei

proefueld is volgens Von Oosten nog sieeds in gebruik bii de Belgische onderneming

Scrops B.V., moor volgens Kromer verkeert het proefueld thons in een deplorobele toestond.

Zoutwoierlondbouw leeft volgens Kromer niet bii de Zeeuwse boeren en hun orgonisoties'

Ook een voormon ols Peter de Koeier negeert dit. Men ziet het voorol ols een probleem,

zien geen perspectieven en vrezen de morki en wot ie zou moeten doen om een nieuw

product op de morkl te kriigen. De Zeeuwse boeren ziin uiierst conservoiief en in het geheel

niet innovotief. Veel boeren ziin boven de 50 en hebben geen bedriifsopvolger. Ook dot

remt vernieuwing. Grote boeren hebben oonvonkeliik ingezet op schoolvergroting en de

wereldmorkt, moor men moet nu erkennen dot met grondpriizen von Í 100.000,-- of meer

zo'n groot bedriif niet rendobel is te moken met troditionele gewossen'

De brokke omsiondigheden oon de zuidrond von Schouwen Duivelond ziin opgenomen in

hei Plon ïureluur voor noiuurontwikkeling. Dot plon bevotte oonvonkeliik een overgongs-

zone noor "gewone" londbouw met zoetwoter omdot er oltiid sproke zol ziin von een

geleideliike overgong. Men heeft wel met boeren en hun orgonisoiies gesproken over de

invulling von deze overgongszone om eventueel londbouw onder zoute condities (met

gewossen ols zeekrool of zeeosier) te reoliseren moor door zog men geen brood in. Men

vertooli olles in termen von concurrentie tussen notuur en londbouw terwiil er voor beide

veel ie winnen volt.

Dot is opmerkeliik omdot het slecht goot in de londbouw, ie zou denken dot er don een

heroriëntotie op gong komt moor door zie ie weinig von. Kromer heeft recenteliik gesprek-

ken gevoerd met ondernemers uit de glostuinbouw over vesiiging in Zeelond. Dot wos een

verodeming door de ideeënríikdom, het ondernemerschop en de mootschoppeliike

oriëntotie.

Er ziin ook wel ideeën geweest om in Zeelond ie "ontpolderen", dus in polders de eb en

vloed werking von de zee toe te loten. Je zou dot prochtig kunnen koppelen oon schelp-

diercultures, voorol ook omdot de rendemenien volgens de schelpdier-ondernemers veel

hoger ziin don die von de okkerbouw. De reocties woren evenwel overwegend negoiief.
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Kromer kent de ideeën von Wouter von Dieren, moor is doordoor nog steeds niet over-
tuigd' Erg groots, moor ie ziet in Zeelond niet dot iemond iets von zoutwoterlondbouw
oppokt' Er is in Zeelond wel een schreeuwende behoefte oon vernieuwende ideeën en
vervolgens oon mensen die door de schouders onder willen zetten. De provincie Zeelond
wil door energie in steken. Men heeft een consortíum gevormd: Vítool plottelond. Doorin
ziin ollerlei portíien vertegenwoordigd. Het ziet er noor uit dot men vonuit Brussel co-
finonciering kriigi voor konsriike proiecten. Het consortium besluit over de besteding von de
gelden.

Kromer denkt dot vonuit het perspectief Vitool Plottelond er voor zoutwoterlondbouw (en
notuurontwikkeling) in Zeelond een oonknopingspunt ligt. De vroog is hoe ie dot op gong
brengt' Hoe kriig le in Zeelond boeren (okkerbouwers) zo ver dot ze geïnteresseerd roken
dot er octies uit voorfvloeien? Voor hei NRLO odvies is volgens hem de regio involshoek
belongriik' Kromer overlegt hierover verder in ziin netwerk en zol oonvullende relevonte
informotie doorsturen.
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Verslog von het gesprek vqn H.J. von Ooslen en J.G. de Wih (NRLO) met

met ProÍ.dr. M. Kropff (Wogeningen UR) op 5 opril 2000

De mogeliike biidroge von teelt von holofyten oon hei wereldvoedselvroogsiuk wordt door

Kropff loog ingeschot. Er ziin nog tolloze methoden om de productíe von conveniionele

voedselgewossen sterk te verhogen. Denk olleen ol oon de mogeliike verhoging von de

productie die in de westeliike wereld bereikt zou kunnen worden. Of ols de EU zou worden

uitgebreid. Dotzelfde geldt in veel ontwikkelingslonden. Moderne technieken, orgonisotie

en monogement ziin doorvoor de tools. ln de riistteelt kon het zoet wotergebruik (een bottle

neck) zeker met de helft terug, door toepossing von moderne inzichten. De gemiddelde

opbrengst von riist is in lndio biivoorbeeld nog moor 3 ton/hectore. Dot kon theoretisch

mokkeliik verdubbelen (tndia is in enkele decennio von een groonimporleur de ?
groanexpoieur von de wereld geworden, hvo). ln Chino is dot niei onders. Door ligt het

gemiddelde op co. 6-7 ton riist per hectore, moor ook dot kon verder omhoog.

Verzouting is wereldwiid wel een probleem, het meest uitgesproken in groie delen von Azië,

Austrolië en Afriko. Op ollerlei plootsen (lndio, Austrolië, de Filippiinen, moor ook op

biivoorbeeld hei CPRO in Wogeningen) wordt volop gewerkt oon het verhogen von de

zouiresistentie vqn gongbore gewossen. En met enig succes. Bii riisf ziin ol een oontol

voriëteiten mei een hogere zouttolerontie. Bii riist goot het om de korrel en die is zoutorm,

terwiil het gewos wel zout opneemt. Bii ondere gewossen goot het om het blod en doorin

wordt wel zou opgehoopt (zeekrool smookt ook zout). Bieten ziin bekend om hun

verhoudingsgewiis (ten opzichte von ondere cultuurgewossen) hoge zouttolerontie.

Er worden op ollerlei plooisen in de tropen experimenten gedoon met ieelt von gewossen

onder zoute omstondigheden. Von belong is dot het verzilte of zoute woter snel wordt

rondgepompt omdot door de hevige evoporotie het zoutgeholte in woter en grond zeer

snel kon oplopen. Dot vroogt een enorme pompcopociieit en dus energie. ln Senegol is er

een Fronse onderneming die met succes riist teelt onder brokke omstondigheden door

voortdurend brok woter rond te pompen.

Toch is de gedochie om iets te ondernemen met verzilte gronden en holofyten wel interes-

soni. De toepossingsmogeliikheden liiken evenwel beperkt toi kusigebieden (woestiinen die

oon zee grenzen) en verzoute loogvloktes woor reloiief eenvoudig het zoute woter rond

gepompi kon worden. ln Nederlond ziin die toepossingsmogeliikheden beperkt. Denk oon

de kusigebieden (Zeelond bestaol groÍendeels uit ploatgronden op zouÍ veen en door

groeien zoulplanten ols zeeaster en heemsi in de brokke slolen; de landbouw mookÍ

gebruik von de voorrood regenwater; hvo)en wellichi het Groene Hort. Von Dieren

presenieerde op de studiedog op LNV 28 september 1999\ een idee om holofyten in

kossen te kweken. De vroog is of dot een goede weg is. ln kossen is de verdomping

buitengewoon gering, terwiil de veldomstondigheden in oride gebieden een verdomping
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kennen von wel l0 mm per dog. Het is dus zeer de vroog of ie ín Nederlond gewossen
moel goon beoordelen op hun woorde. Wetenschoppelijk is zouttolerontie rqzend
inleressonf. Rozemo (VU) heeft in het koder von DTO een essoy geschreven, met een
boeiend sluk over de verschillende mechonismen voor zoutresistentie. Doorin investeren lijkt
zeer de moeite woord (in NWO-ver.bond).

lnternotionool ziin een oontol contocten inferessont: het lRRl (Filippiinen), Dr. poole

(Austrolië) en instituten in lsroël en Colifornië. Bii het CGIAR is wellicht Morco Wopereis een
oonspreekpunt (werkt oon mongrove).
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Verslog von hel gesprek von H.J. von Oosten en J.G. de Wilf (NRLO) mef

lr. J.J.M. Mulderink en Dr. W.F.W.rtll. vqn Heugten (DCO) op I9 opril 2000

De stichting Duurzome Chemie Ontwikkeling (DCO) is voortgekomen uit het DTO-

progrommo bioconversie (DTO: Duurzome Technologie Ontwikkeling). lndustrie en

overheid hebben somen het iniiiotief genomen om de stichting op te richten. De industrie

wos er door geïnspireerd om gezomenliik over longe termiin problemen en konsen no te

denken. DCO is er voor om wegen te vinden om holverwege de 2l " eeuw over voldoende

energie, woter en grondstoffen te beschikken. Vonuit dot perspectief (2050) wordt geïnte-

resseerd gekeken noor zoutwoterlondbouw, omdot dit wellicht kon biidrogen oon de

goedkope produciie von biomosso en grondstoffen.

DCO heeft ol verschillende keren gesproken over zoutwoterlondbouw, onder ondere met

Dr. Rozemo (VU). Volgens hem is zeekrool (Solicornio bigelovii) een von de meest

interessonte gewossen. Het topie von deze plont is goed eetboor en uit de zoden kon olie

worden gewonnen. De gebruiksmogeliikheden von de stengel en de wortel ziin minder

duideliik. De vroog is of die delen von de plont voor ondere doeleinden nuttig te gebruiken

ziin, zools vezels, of dot plontendelen geschikt ziin voor energiewinning. Recent heeft DCO

een onderzoek noor de gebruiksmogeliikheden von olle plontedelen ofgerond bii hennep

(coscode-onderzoek). Doorbii wordt o.m. onderzocht welke nuttige componenten de plont

bevot, of deze uniek ziin of een mogeliike vervonging ziin von bestoonde grondsioffen.

Tevens wordt onderzoek onder welke condities deze componenten economisch winboor en

bruikboor ziin. Bedriiven drogen bii oon de finonciering von het onderzoek.

Een coscode-onderzoek is ook denkboor bii tol von ondere gewossen, wooronder zeekrool

en ondere holofyten. Vonuii de wetenschop wordt op vele toepossingsmogeliikheden von

plontendelen von holofyten gewezen. Het zou goed ziin in het coscode-onderzoek een

ooniol modelgewossen grondig te onderzoeken.

Shell heeft een procédé ontwikkeld (het HTU-procédé) en gepotenteerd, woorbii uit

biomosso direct olie kqn worden gewonnen. Men goot er von uit dot over enkele decennio

energie uit biomosso zo'n 20o/ovon de wereldbehoefte dekt. Doorom zet men nu ol in op

hei ontwikkelen von de technologie. De vroog is nu of men over goedkope grondstof kon

beschikken. Stel dot er een hoge biomosso-productie mogeliik is met holofyten op verzoute

gronden die geen ondere functies dienen of woordeloos ziin, don is dot een inieressonte

opiie. Volgens Rozemo en Von Dieren ziin er inderdood gewossen met een uitzonderliik

hoge biomosso productie onder zoute omstondigheden.

De proefvelden in Sooudie Arobië met zeekrool (Solicornio bigelovii) zien er op de foto's

(getoond door Rozemo) indrukwekkend uit. Het is biizonder dot in een woesiijn oon zee

mei bevloeiing met zeewoter zo'n gewos geteeld kon worden.

Mulderink wiist er op, dot er in Nederlond discussie is ontstoon over het toeloten von

verbrokking von kusigebieden. Wellicht biedt dot konsen voor holofytenteelt.
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verslog von het gesprek von H.J. von oosten (NRLO) en J.G. de wilr
(NRto) met G. o'Reilly (coostol Hqrvest B.v. te Amsterdom) op 3o mei
2000

De heer O'Reilly is ofkomstig uit New Jersey (USA) en woont sedert 2 joor in Nederlond.
Ziin belongstelling voor het mogeliik gebruik von holofyten op morginole verzoute gronden
werd ol in 

.l993 
gewekt door het innovotieve werk von de Environmentol Reseorch

Loborotory in Arizono (USA). Hil heeft vervolgens enige tiid gewerkt voor een onderneming
die opgezet wos om de kennis over londbouwtechnieken onder zoute omstondigheden te
commercioliseren. Doorno wos hil octief in diverse functies die ollen relotie hodden mei
zoute londbouw, wooronder een functie ols consultont bii het IMSA in Amsterdom.
Momenteel is de heer O'Reilly directeur von de in Nederlond gevestigde onderneming
Coostol Horvest B-V Deze onderneming concentreert zich op de morketing en ofzet von
producten uit kust- en estuoriene, zoute milieus. Doortoe behoren zowel holofyten, die
groeien op zoute gronden ols olgen en ondere orgonismen uit de kustwoteren. Volgens
O'Reilly is er een grote kloof tussen de beschikbore wetenschoppeliike kennis en de het
creëren von producten voor de consumentenmorki. Er moet voor vriiwel olle denkbore
producten een morkt worden onfwikkeld. Ziin ombitie is om een merk in de morkt te
positioneren, wooronder een "fomilie" zeeproducten. Noor zijn voste overtuiging kunnen
deze producten een belongriike bildroge leveren oon een gezonde voeding en kon
ingespeeld worden op de gezondheidsmorkt.

Coostol Horvest B.V werki somen met het Aquoculture Development Corporotion (USA) en
met enkele uníversiteiten en bedriiven uit de USA en Europo. Ziln rol is het vertolen von
potenties die onderzoekers zien noor mogeliikheden in de morkt. Hij kiest bewust voor een

stopsgewiize benodering en irochi somenwerkingsverbonden op te zetten tussen privote
portiien en regionole overheden.

Vonuit de NRLO wordt gesteld dot een odvies wordt voorbereid oon het ministerie von LNV

over het belong von "zoutwoterlondbouw" in een brede context en de eventuele noodzook
om een progrommo ie ontwikkelen.

De NRLO is tiidens deze quick scon over "zoutwoterlondbouw" verrost door de diverse
kleinscholige en op zich zelf stoonde initiotieven op dit terrein. Een von de dingen die
wellicht nodig ziin voordot er vervolgstoppen plooisvinden is het vormen von een steviger
netwerk of bronche-orgonisotie von geïnteresseerde ondernemers. Het is voor de NRLO

duideliik dot men elkoor wel kent moor dot ieder voor zich op dit nieuwe terrein irocht zich
te positioneren. De NRLO vindt het opmerkeliik dot ook de heer O'Reilly stelt dot het
ontwikkelen von de morkt voor deze "bronche" de grootste uitdoging is (en niet de
produciie).
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Verslog vqn hel teleÍoongesprek vqn H.J. von Ooslen (NRLO) en Dr. H.

Pennings (Seminis Vegetoble Seeds, Enkhuizen) op 25 mei 20OO

Seminis is wereldwiid sterk op het gebied von groentezoden. Bii de strotegische over-

wegingen voor het storten von veredelingsprogrommo's is essentieel voor welke morkt het

product gemookt wordt en of door voldoende rendement uit kon komen. ln het gevol von

zeekrool en zeeoster (ols voorbeelden) goot Pennings er vonuit dot de consument het niet

kent en dot er dus een flinke morketing nodig is. Bovendien moeten olle ketenportiien het

mede ondersteunen. Voor zo'n totool troiect heb ie wel 5 - '10 
ioor nodig.

Verziltingsproblemen doen zich inderdood voor in vele gebieden woor groenteteelt

plootsvindt. Een goed voorbeeld is Sponie. Seminis heeft door geen specifiek veredelings-

progrommo voor moor screent gewossen wel op hun zoutgevoeligheid. Dot is dus een

beetie in de morge. Veredelen op zoutresislentie stoot loog in het strotegische plon von

Seminis.

De groenteteelt verschuift von Nederlond noor de Middellondse Zee londen. Het oontol

heclores neemt of. ln volume is er nog weinig verondering omdot de opbrengsten per

heciore toenemen. Moor de iendens is duideliik.

Seminis is oonwezig is olle groentegebieden von de wereld. Het heeft een Mexicoonse

bosis. ln Mexico is er een groot groentezood productiebedriif in de buurt von Son Quentin

(Boho Colifornio, zo'n 200 km onder Son Diego). Dot is nog geen 100 km von de vestiging

von ODE B.V en Soline Seed S.A., Mexico in Ensenodo.

Bioproduclie en ecosysteemontwikkeling in zoule ó5
condities; essoy, liierotuurscon en interviews



verslog vqn hei teleÍoongesprek von H.J. vqn oosten (NRLO) en Dr.ir.
o.M.B. de Ponti (directeur onderzoek Nunhems, zoden/Aventis te
Nunhem) op 25 mei 2000

De belongriikste vroog die oon het begin von een verkenning gesteld moet worden is: is het
probleem werkeliik wot het liikt ie ziin? ls verzouting op wereldschool werkelijk een
probleem? En vervolgens: hoe is het oon te pokken? Er ziin biivoorbeeld nog grote
mogeliikheden om het wotergebruik in de londbouw sterk te verlogen. Het bedriif heeft in
lndio selectievelden. Jeziet door in de wi[de omgeving nog bevloeiing vio slooties (fu*ow
irrigation). Druppelbevloeiíng is biivoorbeeld veel efficiënter.

Binnen het bedriif is veredelíng op zoutresistentie nog geen specifiek doel. Op selectie-

velden zools in lndio wordt het in de olgemene beoordeling wel meegenomen.

Een belongriik probleem is dot onvoldoende bekend is woorop zouttolerontie berust. Je

moet de finesses begriipen olvorens een veredelingsprogrommo te kunnen storten. Als er
meer over bekend is don kunnen in de veredeling ook groiere successen worden verwocht.
Volgens De Ponti ligt er voor hei fundomentele onderzoek een took voor de publieke sector.

Wellicht ligt hier een look voor de NRLO om door de oondocht voor te vrogen. Bii het
storten von een veredelingsprogrommo moet men een strotegie hebben die minstens '10

loor kon worden volgehouden. Anders heeft het geen zin.

Wiist op een EU-proiect in het begin von de negentiger ioren, wooroon verscheidene

onderzoeksinstellingen hebben meegewerkt. Er is niet veel uitgekomen.

Bioproductie en ecosysteemontwikkeling in zoute 66
condities; essoy, literotuurscon en interviews



Verslog vqn het gesprek vEn H.J. von Ooslen en J.G. de Wilr (NRLO) mer

lr. C.W.J. Roesl (Alterro, Wogeningen) op 19 opril 2OO0

De heer Roest is deskundig op het gebied von irrigotiemonogement. Heeft vonuit die

positie belongstelling voor "zoutwoterlondbouw" (holofyten) gekregen. Schetst de proble-

motiek von de grote "inlond bosins" met een omvong von Fronkriik (in lndio, Pokiston,

Arolmeer), met grote woteroonvoer en een enorme verdomping, woordoor verzouting

ontstoot. Ook deltogebieden kennen verzoutingsproblemen doordol longs de loop von de

rivieren veel woter voor londbouwdoeleinden wordt onttrokken. ln deltogebieden zouden

zouttoleronte gewossen dus mogelijkheden bieden.

De vroog is of men in londbouwgebieden op een goedkope wiize in bruikboor woter kon

voorzien. Ziin er ontwikkelingen op hei gebied von ontzouten? Momenteel is dot nog te

duur (Sponie ontzilt len behoeve von de tuinbouw; kosten co. f 1,-- per m3). Alterro is nu

bezig om somen met AMO een revolutionoir systeem geboseerd op membroonfiltrotie te

testen. Kosten in de orde von grootte von f 0,25 per m3. ln Egypte mogen de kosien per

eenheid von woier geven niet hoger ziin don f 0,15 - 0,30 per m3. Het komt don voor doi

type londen heel dichtbii. Het revolulionoire filtrotiesysteem loot uitsluiiend woter door. Vio

de kern von een buis wordt (NIJL-)woter geleid, wooruit zout- en contominontenvrii woter

verdompt onder invloed von zonne-energie. Dii komi in een buitenomhulsel, condenseert

door en kon noor de plonten worden geleid. De doorbrook is dot het onder invloed von

zonne-energie kon functioneren. Verder is er niets nodig. Dit kon met brok woter.

Holofyten kunnen gebruikt worden onder omstondigheden woorin sproke is von zouter

woier, zowel in bosins, ols in delto's, het goot niet olleen om de zouttolerontie moor ook

om de hoeveelheid woter die zii gebruiken.

De doorbrook bii holofyten zol niet zozeer moeten komen vonuit de teeltmogeliikheden,

moor von de producten. Welke voedsel- of ondere toepossingsmogeliikheden ziin er

denkboor?

ln Austrolië is sproke von biodroinoge: gewossen neerzetten om het woterniveou te

verlogen. De huidige londbouwgewossen hebben een logere verdomping don de noiuur-

liike vegetotie, woordoor het grondwoterniveou stiigt. Heloos is dot grondwoter buiten-

gewoon zout. Je hebt dus soms verdompers nodig. Recent een ortikel gelezen over het feit

dot zeekrool een opmerkeliik grote verdomping heeft.

Op het gebied von bodem, woter en irrigotiemonogement is er een zekere infrostructuur in

de vorm von het Netherlonds Woter Portnership. Klein bureou. Zii kunnen verwiizen noor

relevonie insiellingen en personen.

Sielt dot er steeds minder progrommo's over bodem en woter worden gefínoncierd vio LNV.

De vroog is wol dot op ïermiin voor consequenties heeft.
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verslog vqn her gesprek von H.J. vqn oosren en J.G. de wilr (NRLo) met
ProÍ.dr. J. Rozemo (vriie Universiteit, Amsterdom) op 2T opril 2ooo

Rozemo heeft in 1996 op verzoek von DTO (hei progrommo Duurzome technologie
Ontwikkeling) een essoy geschreven over "londbouwproductie op brokke grond in 2040.
Dot heefl vervolgens binnen DTO niet geleid tot vervolgocties (oorzook: prioriteitstelling
binnen DTO, hvo).

Op verzoek von DCO (Duurzome Chemie Ontwikkeling) heeft Rozemo verschillende molen
toelichting gegeven op de perspectieven von zoutwoterlondbouw. Ook dot heeft nog niet
tot octies geleid. Het is niet helder voor Rozemo wot hiervon de ochtergrond is. Wel is hem
gebleken dot een enkel bedriif, zools Avébé, wel biloterool contoct mei hem heeft gezocht
over londbouw op brokke grond. Men toont wel belongstelling moor stelt ook onmiddelli[k
de vroog: wot doet de overheid? Als door weinig initiotíef vonuit goot, don liiken de
bedriiven ook minder geïnieresseerd. Rozemo zoeki nu contoct met de bietenindustrie,
omdot de plonienfomilie von de biet een zekere zouttoleroniie heeft. Ook no veredeling is

dot behouden gebleven.

Voor zoutwoterlondbouw is de insteek von plontenveredeling gericht op zouiresistentie een
longe en erg moeiliike weg. De oorzook is dot oon zoutresistentie verschillende fysio-
logische mechonismen ten grondslog liggen en een gecompliceerde vererving kent. Een

konsrifker involshoek is uit te goon von holofyten.

De verziltingsproblemoiiek is wereldwiid een steeds grote probleem. ln Austrolië worden
weer londeriien begroeid mei soltbushes en grozen er schopen. Deze leveren een goede
kwoliteit vlees en wol. De verzilting von de bovenlogen von de londbouwgrond is veroor-
zookÍ doordot ien gevolgen von irrigotie het zoute grondwoter sterk is goon stiigen.
Hefzelfde doet zich voor in Pokiston. De duizenden kilometers irrigotiekonolen (ooit door de
Engelsen oongelegd) ziin erg primitief en verliezen door lekkoge veel woter. ln het vlokke
gebied stoot nu het grondwoter tot oon het mooiveld en is er sproke von woterlogging en
ernstige verzilting von de grond. De grond versteent en wordt geheel onvruchtboor. De
gebieden worden verloten en veronderen in woestiinen. Verwoestiining en verzilting zie ie
ook in zuideliike streken von de USA en Mexico, omdoi ol het woier von de Colorodorivier
voor londbouwdoeleinden wordt gebruikt (Hooverdom).

Deskundigen uii Wogeningen (o.o. lLRl) kennen deze problemen, moor zí[n voorol octief op
het vlok von bodem en wotervoorziening (irrigotiemonogement). Men bekilkt de problemo-
tiek niei vonuit de mogeliikheden die holofyten bieden.

De industrie is voorol geïnteresseerd in horde controcten voor levering von grondsioffen en

bulk. Mer bekiikt het puur vonuii de morki: de grondstof (vonuit holofyten) moet ten minste
concurrerend ziin met gongbore. Het is een economische involshoek. Men zou het veel

meer moeten bekiiken vonuit duurzoomheid (en doormee het opvijzelen von het imogo von
de chemische industrie).
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ln de toekomst zol zoet woter schoors ziin en olleen voor drinkwoter gebruikt kunnen

worden. De oppervlokte verzilie grond neemt sterk toe, die moet in de toekomst een funciie

hebben. Hoewel de groeisnelheid in hei olgemeen onder zilte omstondigheden loog is goot

het om de hoeveelheid te produceren biomosso.

Rozemo stelt dot de voorstonders von zoutwoterlondbouw er niet in slogen helder te moken

woor het echt om goot: hei goot om de schoorste von zoet woter en de benutting von de

verzilte gronden. Die benutting kon biidrogen oon de productie von biomosso, dot voor

ollerlei doeleinden kon worden gebruikt. Noemt een voorbeeld von het bedriif Unichemo

dot geïnteresseerd is om vonuit in zeewoter groeiende holofyten huidverzorgende oliën te

moken (denk oon de uitstroling: geproduceerd onder zuivere omstondigheden met

zeewoter).

Technische zuivering von zeewoter liikÍ een beperkte optie. ls kostboor. Ook in Nederlond

wordt hei ol door een drinkwoterbedrilf toegepost (PBN).

ln Nederlond zol de holofytenlondbouw een beperkte rol spelen (kustgebieden, Wieringer-

meer, gebieden met brok slootwoter). De belongstelling neemt wel toe. Rozemo stelt doi

verbrokken von polderlond in Nederlond een mootschoppeliik toboe is. Het RIM heeft

recent een symposium georgoniseerd "De gouden ronden von de woddenzee" en doorin ol

20 gebieden genoemd woor verbrokking zou kunnen en woor holofytenteelt wellicht een

ploots kon kriigen. lnteressont is de gedochte om zoelfzoutgrodiënten ie herstellen en door

met moriene bíomosso op in te spelen. Conioctpersonen: Wolker (RIZA) en Gerord Jonsen

(R|KZ). Zelfs komen er gedochten op om de ofsluitdiik weer "open " ie moken. Er is nu

sproke von een enorme zoet-zout sprong door de scheiding von het lJsselmeer en de

Woddenzee met een dom: dot leidt bii vogels en vissen tot grote ofwiikingen. De grodiënt

moet terug. Ook in Zeelond zie ie die discussie ook.

Rozemo zou rond holofyten een somenwerking willen creëren von VU, Wogeningen UR en

één of meerdere bedriiven om zowel onderzoeksvrogen oon ie pokken ols producten te

ontwikkelen. Heeft twiifels bii een kenniscentrum in Zeelond of Delfziil. Wiist er op doi in

Pokiston de overheid porticipeerl. Men is geïnteresseerd in de vroog wot le kunt met

verzoute gebieden en wot hei morkttechnisch kon opleveren. Door somen te werken (VU

Amsterdom met hei NARC in Pokiston) wordt biigedrogen oon de beontwoording von die

vrogen.
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verslog vqn hei gesprek von H.J. vqn oosten en J.G. de wilr (NRLO) met
ProÍ.dr. H. Soeiis (EUR) op I8 opril 2OOO

Soeiis kiikt noor de verzoutingsproblemotiek op de wereld ols morien ecoloog. Vindt de
geschetsie problemotiek von sterk groeiende wereldbevolking en iegelilk de verzouting von
londbouwproductiegebieden een grote zorg. Vindt doorom dot er veel meer oondocht
moet komen voor de productiemogeliikheden von de zee en kustgebieden. Deelt de
zoutwotermilieus ols volgt in: oceonen, rondzeeën, estuorio, verzilte plekken. Heeft ol vele

ioren uitgesproken opvottingen over de grote woorde von zoute milieus voor de moriene
biomosso productie. Dot stoot vook hooks op de opvottingen von woierstoottechnici.

ln Nederlond is vonouds een gevecht goonde tegen de verzouting von londbouworeolen.
Doorop is het beleid von de woterschoppen geboseerd om in kusigebieden met zoet
rivierwoier door ie spoelen. De deltowerken ziin mede oongegrepen om niet olleen oon
veiligheid te denken, moor ook te trochten de binnenwoteren te verzoeten (Grevelingen,
Volkerok, Horingvliet e.d.). Dot bleek niei mogeliik door diverse lokole omstondigheden
(o.o. zout veen in de ondergrond, hvo). ln het veengebied von het groene hori pompen we
ons de diepte in, woordoor de bodem extro doolt. De bodemdoling neemt grote vormen
oon, noor schotting ol een ó0 cm in de lootste 100 ioor. Oorzook is dot londbouwbelongen
voorrong kregen (kriigen).

Door het doorspoelingsbeleid is de overheid met stip de grootste zoei woter verspiller in
Nederlond. We kunnen zoveel zoet woter besporen door minder door te spoelen. Door de
verzilting te occepteren en eventueel nieuwe gebruiksvormen te bedenken of te loten
onistoon. Om de bodemdoling iegen te goon is nu een plon ontwikkeld om een groot
gebied (3ó000 ho) te lolen verdrossen. Don kon er zelfs weer oongroei plootsvinden
(hoewel slechts enkele mm per eeuw). Zoek het in de zoute milieus. Kies voor gezonde
brokwotergebieden.

ln estuorio is er ook zo'n kons om brokwotergebieden ierug te loten komen. Het is een
misvotting doi de menging von zoet rivierwoter met zout zeewoter olleen tot ofsterven von
morien leven leídi. Een estuorium is een grodiënt met erg veel filters. Door het ofsterven
von "zoete" biomosso ontstoot er een riike orgonische bron voor het zoutwoterleven (vis,

gornool e.d). De Oosterschelde en de Grevelingen ziin bezien vonuit biomosso productie
erg orm' Estuorio ziin in die zin produciiegebieden met een enorme potentie. ls er ooit
vonuit die optiek noor gekeken? Welke processen door precies plooisvinden en hoe die
bruikboor ziin te moken voor de mens? Denk ook oon de tolloze tollofyten (olgen, wieren)
die doorin een rol spelen. ln Colifornië en Jopon is het gebruik doorvon ol long gewoonte
en weet men ook chemische sioffen uit wieren te extroheren (zools ogor) die voor de
mensheid von nui ziin. We moeten dte zoet/zoutgrodiënten woor mogelilk weer creëren.

Door dommen uii de woteren te verwiideren (zodro de Riin voldoende schoon is), door
gooties te moken in dommen (Grevelingen, Horíngvlieï).
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Deze kennis kon zeer von nut ziin voor de grote deltogebieden in tropische en subtropische

gebieden. De Niildelto is doorvon een voorbeeld. Eén von de kustmeren is het Monsolo-

meer. Men wilde dot in de 7O-iger ioren inpolderen. Het is niet gebeurd. Moor gebrek oon

zoet woter om de polder te irrigeren verhinderde dot. Soeiis odvies is geweest gebruik te

moken von de moriene mogeliikheden von het estuorium. Door liikt nu noor gekeken te

goon worden ols een soort moderne vorm von oquocultuur.

lnteressonte processen doen zich ook voor in orciische zeeën en zogenoomde opwellings-

gebieden voor de kust von Afriko. Zeer vis- en voedselriik. Welke processen spelen zich

door of? ls dot te benutten? Ook door een overvloed oon orgonisch moteriool. Wii weien

door geen rood mee, de notuur doorentegen wel.

De Noordzee heeft ols rondzee erg veel potenties. Hier worden ongestructureerd olle

functies die ie moor kunt bedenken verweven. Het is in feite een zeer voedselriike rondzee,

moor er wordt door de vissers op een prehistorische wiize geioogd op olles doi leeft.

Woorom zoeken we nieï noor olternotieven? De Noordzee liikt op een woestiin: het meeste

leven concentreert zich in en om wrokken, de rest is een moriene woestiin (net zools de

oceonen).

Voor de teelt von holofyten ols zeekrool en zeeoster in Nederlond ziei Soeiis weinig poten-

iie. Buitendiiks ziin er weinig mogeliikheden. Kon zich dot ook binnendiiks niet voorstellen.

Nederlond moet bedenken woor het sterk in is. Wii zijn sterk in de overgongen von zoet

noor zout, olsmede in het condiiioneren ervon. We moeten blii ziin met zilte gebieden. Dot

kon leiden tot gebieden met hoge eiwitproduclies, tot notuur woorin eenvoudig kon worden

geoogst.

Voor de toekomst moeten er verschillende zoken oongepokt worden:

o) er moet een oplossing komen woordoor de bodemdoling wordt voorkomen (verdrossing

ols voorbeeld);

b) zoet woter sporen (geen gebruik ols doorspoelmiddel);

c) occepteren dot we zilte milieus hebben (groene hort, Zeelond);

d) een diepte-investering is nodig om de oonwendingsmogeliikheden von olgen etc. voor

eiwitproductie te ondezoeken;

e) we moeten de zoetwotervoorroden beheren en niei zo snel mogeliik ofuoeren (dus

bíivoorbeeld op plootgronden in Zeelond het zoele woter vosthouden) (von peilbeheer

noor voorroodbeheer) (woterschop: gooi woter eruit ols het er is).

Overige contocien: Wolff (RUG); Lindeboom (NIOZ); ldemo (RWS-lJsselmeer).

Kiik in hei ICONA boek uit 1987 (Commissie Biesheuvel) (lnterdeportementole Commissie

Onder Noordzee Aongelegenheden). Vroog eventueel secr. Hoofddireciie Frits Berger.

Denk oon de slogon von RWS uil 1967 zout woter is vervuild.
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verslog yon een telefoongesprek vqn H.J. vsn oosten (NRLo) en tng.
G.J. §terkenburg (Groninger Lqndschop) op ó iuni 20OO

ln Groningen wordt een plon uitgevoerd om brokwoter notuurgebieden te creëren. Hel
gooi om 

.l00 
hectore binnendiikse gebieden. Bii dit provinciole plon ziin verder betrokken

het woterschop, notuurmonumenten en hei Groninger Londschop. De eerste oonkopen von

londbouwgrond ziin inmiddels gedoon. Notuurmonumenten heeft in de Emmopolder een

stuk gereoliseerd. Het Groninger Londschop ontwerpt nu plonnen voor de Breeboordpolder
(onder Delfziil). Er is inmiddels een duiker onder de zeediik gereoliseerd om beperkt eb en

vloed mogeliik te moken.

Het plon is ontstoon ols compensotie voor de toevoer von zoel woter voor de londbouw.

Men wilde ten ollen tiide de mogeliikheid hebben de gewossen met goed zoei woter te
beregenen. De oonvoer von zoei woter is wel gereoliseerd, moor nooit benut, omdot er een

sproeiverbod werd opgelegd in verbond met de verspreiding von bruin rot bii oordoppelen.
Het brokwoterplon wos in feite een compensotieregeling.

Er ziin in hei noorden wel meer ideeën over verzouting. Zo is er een megoplon om het

Louwersmeer weer zout te moken. Op de eilonden is men bezig coupures te moken in de

dijken von de kroonpolders om het geiiide weer invloed te geven op de polders. Moor
volgens Sterkenburg is er longs de hele Friese en Groningse kust verder nog geen ver-

zouting von binnendiikse gebieden gereoliseerd (buiten de Emmopolder en de Breeboord-
polder).

Er is enige iiid geleden een prijsvroog geweesÍ over de ínrichting von kustgebieden en die

werd gewonnen door een londschopsorchitect von DLG (Wim Boetze). De kern von ziin

verhool wos om in ploots von notuur mei brok woter de teeli von zeekrool mogeliik ie
moken in zoute sowoh's. Door is verder niets mee gebeurd.

Boeren ziin in het noorden niet in verzouting geïnteresseerd. Men wil voorol zoetwoter voor
de teelt von bloembollen, wortelen, oordoppelen. De NLTO ziet dot ook niet ols een

olternotief voor boeren.

Andere contocten:

. NLTO

. Zeeuwse milieufederoiie (betrokken bii plon Tureluur)
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Verslog von hel gesprek vqn H.J. vqn Ooslen (NRLO) met M. §levens

(Stevenshield lnternolionol te Bredq) en ProÍ.dr.ir. R.E. Wqlermqn

(odviseur'inlegrool kustbeleid en integrool kusi en deltozone

mqnqgemenl en ontwikkeling, Deltr) op 5 mei 2000

De heer Stevens heeft in Wogeningen levensmiddelentechnologie gestudeerd. Kreeg in

1990 iiidens een sioge bii Unilever de opdrocht om een gezonde snock te ontwerpen. Doi

zette hem oon het denken: ols ie onno 1990 de opdrocht kriigt een gezonde snock te

ontwerpen, wot is er don voorheen gedoon en welke voedingsodviezen ziin er don tot doi

momeni oon de bevolking gegeven? Snocks of tussendoorties vormen een geweldige

groeimorkt. Men schot dot ze nu ol 30% von de dogeliikse opnome von voedingsmiddelen

vormen. Ze ziin door echter niet voor ontwikkeld. ls vonuit die constotering goon nodenken

over gezond en notuurliik voedsel. Kwom uit bii een cluster grondstoffen die olle nood-

zokelijke componenten voor een gezonde voeding von nalure bevoi: zeewieren (rode,

groene, bruine). Zeewieren ziin, vonuit voeding bezien veel riiker von somenstelling don

londplonten. Dot gegeven biedt konsen om mel nieuwe voedingsproducten oon te sluiten

bii de mootschoppeliike trend noor notuurliik voedsel zonder odditieven. Wieren bevotten

stoffen met verschillende gebruiksmogelijkheden, zools voedingssupplementen, formo,

cosmetico en "speciolties" (zools culinoire toepossingen). Volgens Stevens gool het niel

alleen om hel valoriseren van produclen uil zeewie4 moar om hel creéren von een nieuwe

branche op bosis van gezonde, zilÍe produclen. HeÍ gaat om een s/imme koppeling von

ideeën en morklkonsen, von waordeioevoeging en morkeÍing. Hel gaoÍ om een breed

concept, woorin ook plooís is voor produciie von voedingssloffen en "heolÍh" produc-Íen uit

marÍene grondsloffen. DoÍ kon zich verbreden von een versmorkt met nofuurproduden lol
een moriene bioproceskunde, de kweek von olgen onder geconÍroleerde omstondigheden.

Stevens onderhoudt contocten met onderzoeksinstellingen en noemt verschillende onder-

zoekers bii TNO (groep de Woort) en Wogeningen UR (Tromper, Jongen) en ATO, die het

bosisidee (producten uii de zee) steunen. Volgens hem groeit de belongstelling voor de

bioprocestechnologie met olgen ols uitgongspunt. Stevens onderhoudt ook contocten met

enkele buiienlondse insiellingen, wooronder in Jopon, lsroë|, Brozilië en lerlond.

De provincie Zeelond ("zee - lond") leek hem een goed stortpunt. Regionool bestoot

doorvoor de nodige interesse. Allerlei regionool voorkomende wieren ziin ols eetboor

product op de morkt gebrochi en met het innovotiecentrum Zeelond is een kookboek

gemooki woorin Zeeuwse iopkoks recepten met zeewieren presenteren. Stevens importeert

verschillende wiersoorten voor de versmorkt. De dístributie wordi verzorgd door een

gespecioliseerd bedriif. Voorbeelden von ondere typen producten in deze liin ziin zouties

geboseerd op zeewier, een condy ("iubilee condy" bii het iubileum von de Londbouw-

universiteil) en een borrel ("zocht zili", door LNV gepresenteerd op de EU-minisiers-
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conferentie 1998 en inmiddels bii de ieneverstokerii Rutte te Dordrecht in licentie).

Verschillende viswinkels en -restouronts voeren inmiddels de producten. Stevens beschikt

over een ronge von zeeproducten. Een nieuw idee is om Jopon (bekend om de productie

én consumptie von zeewieren) en Zeelond met elkoor te verbinden vio de stedenbond
Nogosoki - Middelburg. Zo kunnen kennis en producten uitgewisseld worden.

Prof. Wotermon heeft groie bekendheid verworven met ziln ideeën over dynomische

ontwikkeling von kusten. Voorbeelden ziin de vormgeving von de Moosvlokte en het

mogeliik moken von het ontstoon von een nieuw estuorium voor de kust von Voorne, de

londoonwinning voor de kusi von Zuid-Hollond (Hoek von Hollond richting Den Hoog) en
Noord-Hollond (bii lJmuiden). ln Zuid-Hollond is er sproke von hernieuwde oondocht voor
kustuitbreiding Essentie is het inzicht in de dynomiek von woter en lond en het leren

"bouwen mét de notuur". De heer Woiermon odviseert wereldwiid over kustonfwikkeling. ls

betrokken bii de plonvorming von heiWNF over"Levende rivieren" en "Meegroeien metde
zee". Het concepi von moriene bioproductie sluit erg goed oon bii ziin ideeën over kust- en

delioontwikkeling. Hii vindt dot er veel mogeliik is in het gebied von de moriene culturen.

Zoutwolerlondbouw, zeelondbouw en moriene producties vloeien ineen (citoot: door woor
hei lond eindigt en de zee begini, noor Louis de Comoës, Portugees dichter). Woiermon is
geïnspireerd door de creotiviteii en ondernemerszin von de heer Sievens.

Je kunt produclen niet zomoor in de morkt zetten. Het goot om hei bedenken von een goed
productconcept, de mogeliike toepossingen en het moken von rendement. Het probleem is
dot er nu een situolie von een nieuwe bronche is die de morkt nog moet "moken". Je zou

dot somen met meerdere ondernemers moeten oonpokken. Ondernemers trekken zich snel

in hun eigen domein terug. ln een vroeg stodium stellen dot morketing essentieel ís

benodeelt de konsen op subsidies (morketing is des ondernemers). Het regionole is zowel

een krocht (inieresse provincie Zeelond) moor ook een zwokte (de rest von Nederlond is

buiienlond). Hoe is dii te overstiigen? Hoe zou ie een "Zeeuws verhool" kunnen moken en

dot vedolen noor economische potentie, toegepost onderzoek en morktkennis. Al die
domeinen zitten in eigen ivoren torens. Sievens heeft de ombitie om bruggenbouwer te zijn

tussen die werelden. ln feite is hij gewoon goon "doen". ls goon somenwerken met

iopkoks, met de grote mosselhondeloor Prins en Dingemonse, met groentesniiderijen. Zelf
de distributie verzorgen (heeft dit nu uitbesteed). Actief op de Wogeningse kennisdogen.

Gesproken met Meulenberg en bureou trendbox over trends in smoken ed. Ziin overtuiging

is doi de omslog noor gezond en voedzoom komt: in Jopon ziin ol volop initiotieven noor
functionele grondstoffen zools wieren woorin ollerlei elementen von nolure voorkomen (dus

supplemenlen niet nodig). Het zol goon om de morketing von ingrediënten. Het is
verbozend dot zorgverzekeroors zo weinig oondocht hebben voor eetgewoontes en de

relotie tot ziekten.
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De belongriikste wensen von Stevens ziin:

o Finonciering voor onderzoek. Gebruikswoorde wieren, productopplicoties, somenstelling

wieren, ketenregie en certificering (lSO, HACCP), morkt.

. Ontwikkeling moriene voedselingrediënten. Zools bii de leerstoel bioprocestechnologie

bii Wogeningen UR en bii het ATO.

. Denk oon toegepost onderzoek, zools dot in Fronkriik gebeurt in het proefstotion. Door

wordt ook direct noor opplicoties von producten gekeken.

. Proiect met totool-concept in Zeelond en Zuid hollond (productie von olgen, holofyte

plonten en producten dooruit zools formo, voedingssupplementen, cosmetico,

speciolties; gecombineerd met restouronts, winkels en een educotief recreotief centrum).

N uttige informoiiebronnen :

o Keuringsdienst von woren te Amsterdom (ropport over moriene producten)

o lnstitute for Oceonogrophy ond Limnology in Ho1ïo (Prof. Friedlönder).

. Boek lntegrool kusibeheer von Prof. Wotermon (ISBN 90 212 9511 3).

o Centre d'étude et voleurisotion des olgues (Fronkriik).
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Enkele punlen uit de Iezing vqn Dr. Swominothqn (lndion reseqrch
institute) op 26 mei 2000 te vlissingen en het korte gesprek met H.J.

vqn Ooslen (NRIO)

Dr. Swominothon hield op 26 mei 2000 een referoot over "Populotion, environmeni ond

food security" in de Hogeschool Zeelond te Vlissingen (oon de voorovond von het uitreiken

von de Four Freedoms Aword te Middelburg (in oonwezigheid von H.M. de koningin). Dr.

Swominothon wordt olgemeen gezien ols de voder von de groene revolutie. Hij heeft zelf

biigedrogen oon het feit dot lndio binnen één generotie von een groonimporteur een

groon exporteur werd. Hel succes von de groene revolutie in lndio wos gestoeld op 3
hoofdfoctoren: o) doelbewusi overheidsbeleid; b) stimulering von het londbouwkundig

onderzoek wooronder de plontenveredeling en c) een beleid om milioenen boeren octief te
loten porticiperen.

Een interessont ospect von het lndiose beleid is dot men de grote voriëteit oon londrossen

bii de boeren (vriiwel oltiid onder beheer von de vrouwen) en door gewenste eigen-

schoppen oon toevoegi om het veredelingsresultoot om niet oon de mensen terug te geven.

Zo bliiven de gewenste eigenschoppen in honden von de lokole boeren (en zo wordt
verhinderd dot muliinotionols er mee von door goon).

Deze oonpok heefi men biivoorbeeld voor ogen met het verdelen op zoutresisientie in riist.

Ziin instituui is bezig in Mongrove de erfelijke bosis von zouttolerontie te isoleren en in rijst

over te zetten. Volgens Swominothon gebeurt dot nu ol met succes. Het moteriool wordi
vervolgens weer oon boeren overgedrogen.

ln ziin lezing onderstreepte Swominothon dot verzouting von londbouwgronden met nome

longs de kusi een groeiend probleem is.

Dr. Swominothon bevestigde nogmools doi verzouting in heel lndio een toenemend

probleem is. De veredeling op zoutresisientie is doorom von het grootste belong. Mongrove

is volgens hem buitengewoon geschikt omdot de erfeliike bosis von zouttolerontie

gemokkeliik op ondere gewossen over te drogen zou ziin (zie het voorbeeld von riist).

Dr. Swominothon wees doornoost op de zeer opmerkeliike resultoten met een boomsoort,

Prosopis sp., die een buitengewoon sterke groei vertoont op gronden die sterk verzout ziin

(bii concentroiies vergeliikboor met zout in zeewoter). Dit biedt voor vele gebieden grote

perspectieven.

lnteressont is dot deze boomsoori ook door Dr. Noriego (Soline Seed Mexico, verbonden

oon ODE B.V.) sterk onder onze oondocht is gebrocht. Dit is de boomsoort woormee in

Chili ol een grote zoutwoestiin is beploni.
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Verslog vqn hel gesprek vqn H.J. vqn Oosïen en J.G. de Wilf (NRLO) mei

mel lr. J.H. Vo0re (Dllfl) op 5 opril 2000

De heer Vo0te is directeur von het DlMl (Duich lnstitute for Monogement & lnnovotion). Hii

is voorol geïnteresseerd in processen die bepolen woorom innovoties ol don niet met succes

in de morkt worden gezet. Vo0te heeft een denkmodel ontwikkeld (het TAO-model) dot met

succes bii bedrilven wordt gehonteerd. Drie sporen worden in het model bekeken: de

sporen von Technologie, Applicotie en Orgonisotie. Het is feiteliik een model woorin het

goot om het orgoniseren von het innovotieproces. Recent (1999) is het model door EZ

gepubliceerd, tezomen mei een oontol voorbeelden von de toepossing ervon bii uiteen-

lopende bedriiven. Het model is een soort "rood mop" om vonuit een bedriifsvisie een

integrotie te reoliseren von mogeliikefunclies die een technologie biedi met de gewensle

functies die een gebruiker von een product (of opplicotie) vroogi. Vonuit de wetenschop

worden vook vele mogeliike functies oongedrogen zonder dot er een productconcept

oonwezig is. Doorom is het nodig dot vonuii een heldere bedriifsvisie productconcepten

worden ontwikkeld. Met klonten kunnen don vervolgens relevonte producten of opplicoties

worden ontwikkeld. ln feiie goot het er om dot mogeliike functies vonuit de technologie nog

geen woorde hebben voor klonten. Producten met gewenste functies hebben woorde voor

klonten en door goot het om: het creëren von woorde.

Bii zoutwoierlondbouw liih her ook sierk op een door de wetenschop gedreven technologie

met vele mogeliike funciies (voedsel, grondstoffen etc.). Deze ziin voornomeliik kwolitotief

geduid. Een coscode-onderzoek, zools Mulderink voorstelde is don een vereiste omdot doi

duideliikheid en zekerheid verschoft over de mogeliikefuncties, zowel kwolitotief ols

kwoniitotief. Als men succesvol wil ziin don is hei noodzokeliik om potentiële klonien te

vinden en met hen de gewenste productopplicoties ie ontwikkelen.

Het is evenwel lostig omdot hier sproke ís von een vermenging von mootschoppelijke longe

termijn doelstellingen (voedselzekerheid, verzilting von londbouwgronden e.d. in 2050) en

de ombities von een bedriif dot commerciële octiviteiten wil ontplooien op bosis von de

eerste bevindingen von zoutwoterlondbouw, zools met zeekrool. Bii dit lootste zol men meer

vonuit de morkfuroog von klonten moeten denken bil het introduceren von biivoorbeeld

nieuwe groentes en de iuiste morketingportners erbii vinden: het is meer een morkeiing-

vroog don een productievroog. Voor de ondere typen producten (vezels, chemische stoffen,

grondstoffen) zol meer kwoniitotief bekend moeten worden wot de werkeliike poteniie is.

De voorlopige conclusie dot de longe termiin problemotiek von een ondere orde is don de

innovotie von een groenteproduct. ln hei lootste gevol ligt de problemotiek en de uitdoging

voorol oon de morkikoni. Het is onduideliik of voor de quick scon een verdere onolyse

nodig is.
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1 . lntroductie

De NRLO voert een quick scon "zoutwoterlondbouw" uit op verzoek von het Ministerie von

LNV Eén von de vrogen is wot de potenties ziin von zoutwoterlondbouw, zowel in Neder-

lond ols elders ter wereld. ln dot koder werd op uitnodiging von ODE B.V. te Amsierdom

deelgenomen oon een excursie noor een bedriif in Mexico, dot beschikt over gespecioli-

seerde kennis over holofyten (de groep zoutminnende plontesoorten) en hoe deze voor

diverse doeleinden ziin te benuften.

Hei bedriif Soline Seed Mexico S.A. bestoot sedert I998 en is op 2 lokoties gevestigd op

het schiereilond Boho Colifornio, en wel te Ensenodo, op circo 
.l25 

km en Son Felipe op

circo 375 km von Son Diego (Colifornië, USA). Het is een klein bedrijf met 2 eigenoren (de

heren José Noriego en Don Murphy), een kleine voste stof (mei onder ondere de verede-

loor Dr. Gupto en een ogronoom lng. Alfredo Noriego) en een wisselend oontol proiect-

medewerkers. De beide eigenoren ziin eerder betrokken geweest bii onderzoek over

holofyten en bii de onderneming Holophytes Enterprises lnc. (HEl), te Phoenix (Arizono,

usA).

Er bestoot een controctuele verbinding tussen Soline Seed Mexico S.A. en ODE B.V. woorin

de wederziidse verplichtingen worden geregeld en de finoncieringsstromen ziin vostgelegd.

Soline Seed Mexico S.A. ontwikkelt exclusief voor ODE B.V. kennis over holofyten. De missie

von ODE B.V is gericht op hei verspreiden exploiteren von deze kennis. Het bedriif IMSA

Amsterdom is oondeelhouder von ODE.

ODE B.V. en IMSA Amsterdom zien het ols een belongriike opgove om vonuit een longe

termiin perspeclief de problemotiek von de verzouting von londbouwgronden oon de orde

te stellen. Men stelt dot over enkele decennio (2050) problemen te verwochten ziin met de

wereldvoedselvoorziening omdoi enerziids de wereldbevolking sterk zol bliiven groeien en

het oreool londbouwgronden door o.o. verzouting sterk zol ofnemen. Het oreool verzoute

gronden is nu ol groot (zie biiloge 1). Men is von mening dot er thons voor deze problemo-

tiek te weinig oondocht bestoot en dot er nouweliiks oondocht wordt besteed oon de

konsen die holofyten (plontesoorten die onder zout woter omstondigheden goed groeien)

bieden.
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2. Bezoek qon het bedriiÍ Sqline
Seed Mexico S.A. in Mexico

2.1 . De Iokolie te Ensenodo

Ensenodo is een kleine stod gelegen oon de stille oceoon op 125 km ten zuiden von Son

Diego (USA). Het bedriif heeft een oppervlokte von 20 hectore in gebruik voor de teelt von

zeekrool (Solícornia bigelovil. De iemperotuur is gemotigd: oon zee 's zomers zo'n 25

groden Celcius en's winlers l0-.l5 groden. Er isveelvuldig een wolkendek of mist. Het

regeni veelvuldig (zoet woier).

De lokotie is gelegen in een voormolig lond- en tuinbouw gebied, doi direct grenst oon een

estuorium met open verbinding met de siille oceoon. Het totole gebied is zo'n 750 heciore

groot. De grond is een primo te bewerken lichi lemige zondgrond. Hei probleem met deze

lokoiie is dot deze in de loop der ioren zodonig is verzout dot geen normole lond- en

tuinbouw meer mogeliik is. De hoofdreden doorvoor zou ziin, dot de overheden teveel zoet

grondwoter oppompen woordoor de zoetwoterbel is verdwenen en er zoutintrusie heeft

plootsgevonden. Er ziin meerdere von deze vlokke (verzouie) gebieden longs de kusi die

geschih ziin voor londbouwdoeleinden. Het is opmerkeliik doi longs de Amerikoonse

kusten dit type gebieden vriiwel niet voorkomt.

Het bedriif beschiki over zoden von vele holofyten wooryon men de benutting wil onder-

zoeken. Dot geldt voor de gehele ronge von zouttoleroni tot zoutresistent (zoutconcentroiies

in woter von 5.000 tot 50.000 ppm, woorbii zeewoier normoliter 35.000 ppm bevot;

hogere concentroties don zeewoter komen biivoorbeeld ol voor gedurende de zomer in de

binnenzee von Boho Coliformio en uiteroord de vele bekende zoutmeren). Men wil zich

ontwikkelen ols een vermeerderoor en veredeloor von nuttige holofyten. Op dit momeni

heeft men zich geconcentreerd op de ieelt von een veelbelovende holofyt, zeekrool

(Solicornio bigelovii). Von dit zeer opmerkeliike gewos zijn verschillende potentiële

mogeliikheden voor benutting bekend. De zochte, niet verhoute jonge stengeldelen worden

in de belongriikste verspreidingsgebieden longs kusten door de lokole bevolking gegeten.

Er woren mei dii gewos ol verschillende pogingen (o.o. in lndio en Sooedi Arobië)

ondernomen om het te cultiveren en morkten te ontwikkelen. Men irrigeerde in die gevollen

met zeewoter dot, vonwege de enorme evopofronspirotie in grote volumes moest worden

rondgepompt. De kosten doorvon bleken te hoog voor een commerciële benutting. De

morhen werden minder lokool gevonden, moor meer in de Westerse (Europese) morkten,

woor zeekrool ols een specioliteit konsen biedt.
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De heer José Noriego heeft ols een von de eersten moderne tuinbouvrtechnieken toegepost

op de teelt von zeekrool, o.o. het toepossen von druppelbevloeiing. Op dii moment sniidt

men enkele keren von het te velde stoonde gewos olvorens de teelt te beëindigen. ln de

zomer is de cyclus zo'n90 dogen, in de winter circo '120 dogen (voor de teelt von zood is

de cyclus circo ï 80 dogen). Noriego heeft een uituoerige studie gedoon noor de zout-

bewegingen in de grond. Hii heeft vostgesteld dot onder notuurliike omstondigheden het

zout in de bovenste centimeters door de evopotronspirolie noor de oppervlokie beweegt

woordoor door de zoutconcentroties sierk oplopen (tot wel I00.000 pp- in ziin

geïrrigeerde velden), moor dooronder met het irrigotiewoter worden ofgevoerd. Bii elke

irrigotiebeurt wordt zout noor de ondergrond ofgevoerd. Er zou geen verzouting optreden

von de geïrrigeerde gronden.

Door olleen ol deze technieken ziin de kosten von de teelt drostisch gereduceerd. Men is nu

in stooi ioorrond ionge scheuten op de versmorkt te brengen.

ln morkttermen is sproke von een nieuw product en de grootste zorg is nu het ontwikkelen

von die morkt. ln eersie instontie heeft men het produci in Europo op de morkt gebrocht

omdot het product door ol enigermote bekend is. Moor de vroog is of dot op termijn vonuit

Mexico volgehouden kon worden. De kosten von tronsport ziin zeer hoog en het is boven-

dien zeker geen duurzome produclie. Momenteel trocht men de USA morkt te benoderen,

in eerste instontie Oregon en New York (ook door bliikt het eien von zeekrool bekend).

lnmiddels hebben de USA voedseloutoriteiten het product goedgekeurd voor de USA

morkt. ln nouwe somenwerking met ODE trochi men nu ook ondere morkttoepossingen te

bedenken en te exploreren. Men denkt don oon de gezondheidsmorkt (gezond product met

notuurliik zeewoter gegroeid) en de biologische morkt (bemesiing en gewosbescherming

nog geen probleem, moor men heeft ol biologische ogentio in voorrood. ODE heeft dit

ioor een morktsiudie uitgezet woorvon de resultoien binnenkort verwocht worden.

Hei cultiveren von het gewos zeekrool liikt doormee mogeliik en het commercioliseren is

konsriik. Het gewos kon zo middelen genereren voor de eigenlijke missie von Soline Seed

Mexico S.A.: oondocht voor de potenties von holofyten, het veredelen konsriike soorten en

hei op de morki brengen von zoden von selecties.

ln het gebied komen wel 4 sooden zeekrool voor, ofhonkeliik von de mote von over-

siroming von hef gebied. Een oontol ziin meeriorig (5. bígeloviiis ééniorig).

Opmerkeliik is dot in dit gebied ondere zoutplonten voorkomen met een poteniiële

gebruikswo orde: Suoedo en Corionder. Deze stoon op de liisi om teeltexperimenten ie

goon doen. Een ondere opmerkeliike soorl is de struik Tamorisk. Doorvon bliiken 2 species

voor te komen. Een soort is een loge struik die overvloedig bloeit en zich mossool

vermeerdert vio zood. Voor de boeren een wore ploog (ols onkruid). De 2" species is

Tomorisk aphyla. Deze is opmerkeliik omdot deze zich ols boom ontwikkeli, zeer snel groeit

en niet bloeit. Deze T ophylo groeit goed onder zeer brokke omstondigheden. Deze soort

heeft tol von gebruiksmogeliikheden voor herbeplonting von verzouie gebieden.
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De lokole Mexicoonse overheid heeft tot nu toe geen steun verleend oon de octiviteiten von

de onderneming. Men kiikt wel geïnteresseerd noor wot er gebeurt. Noor verwochting volt

er geen structurele subsidie te verwochten, moor liikt het niet ondenkboor dot op proiect-

bosis finonciering mogeliik is. De overheid tooni ziin welwillendheid bii het relotief

eenvoudig verstrekken von "permits". Men vindt dot ols zii finoncieel zou ondersteunen de

kennis don ook moet behoren oon het publieke domein.

Volgens Noriego ziin er sleeds meer lokole boeren geïnteresseerd in de resultoten von de

ieeltvon zeekrool. Men zou directover 
.l00 

hectore kunnen beschikken. Moordon is het

probleem von de morkt die voldoende ontwikkeld moet ziin, en ontstoon er nieuwe

uitdogingen door opscholing von de teeli en de morkt.

2.2. De lokqtie te Sqn Felipe

Aon de oostziide von het schiereilond Boho Colifornio beschikt Soline Seed Mexíco S.A.

over een tweede lokotie (circo 250 km oostwoorts, oon de binnenzee) bii Son Felipe. De

veldcondities ziin door extreem: zomertemperoturen tot 50 groden Celcius, zout- en

stofstormen, nouwelijks regen. Het gebied toont olle kenmerken von een woestíin woor

slechts sporodisch regen volt. Men heefl bewust voor deze extreme lokotie gekozen om te

vosi te stellen wot er mogeliik is. Als plontesoorten en gewossen deze omstondigheden

kunnen doorstoon, don kon het biino overol (miis zeewoter beschikboor is).

Het proefueld is 5 hectore groot en olleen besiemd voor veredeling en zoodproductie. De

grond is een grof zond. De veredeloor Dr. Gupto is hiervoor verontwoordeliik. Op dit

moment werkt Dr. Gupto olleen mel Solicormo selecties. Deze ziin verzomeld longs de

beide kusten von het schiereilond. Het proefueld bevot duideliik zichtboor het resultoot von

de veredelingsinsponningen. Men probeert in korte tiid groie heterogeniieit die bestooi bii

Salicornio die in het wild wordi verzomeld, terug te brengen. Dr. Gupto schot in doi hii op

korte termiln kon beschikken over zuivere liinen.

Er is sproke von een groot oontol veredelingsdoelen, somenhongend met potentiële

gebruiksdoelen (zools biomossoproductie, oliegeholte von de zoden, zoodproductie,

vezelproductie). Dooroon werd tiidens de excursie toegevoegd de eetkwoliteit von de niet

verhoute delen (in verbond met de verse morkt).

Het (zee-)woier voor bevloeiing wordl gepompt uit een bestoond konool doi voert noor een

gornolenkwekerii (huidige concentroiie zout 47.000 pPffi, 's zomers 55.000 ppm).

Het proefueld bevot ongeveer het enige frisse groen in de wijde omgeving. Heloos trekt dot

ook schodeliik wild oon, iot nu toe rotten en koniinen.

Dr. Gupto is ofkomstig uit lndio. Hii heeft iorenlong ols veredeloor gewerkt in ollerlei

lqndbouwinstituten. ls co. I0 ioor geleden overgestopt noor een privote onderneming met

tol von octiviteiten wooronder londbouwproducten. Het bedriif wilde Solicorma sp. goon
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telen voor de olieproductie uit zood. Dr. Gupto heeft door een veredelingsprogrommo voor
opgezet. No enkele ioren werd het bedriif door consultonts von McKinsey doorgelicht en
men odviseerde zich te concentreren op kernoctiviteiten. Men odviseerde ook om olle
octiviteiten die gericht woren op een commodity ols plontoordige oliën te stoken. Dot
betekende dot de olieproduciie vil Solicornio zood ofgestoten zou moeten worden. Dr.
Gupto hod contocten met Don Murphy, en dot heeft er toe geleid dot Dr. Gupto nu oon
hetzelfde gewos in Mexico werkt.

Volgens Dr. Gupto is verzouiing von londbouwgronden in heel lndio een groot probleem
oon het worden. Dot gebied voor tol von kustgebieden, moor ook voor inlond bosins in het
centrole noorden. Er wordt door tol von londbouwinstituten onderzoek verricht hoe deze
problemen oon te pokken. Met holofyten wordt volgens hem niet gewerki. Wel kijkt men
noor mogeliikheden om zoutresistentie in cultuurgewossen te kruisen (ol don niet met
behulp von moderne biotechnologie).

2.3. Bezoek qon de zoutwoestiin qqn de monding vqn
de Colorqdo

De zoutwoestiin oon de monding von de colorod o rs man-made. Het proces von
verwoesiiining is begonnen nodot in de Verenigde Stoten de Hooverdom werd gebouwd
(1929]l- Doorno ziin er nog verscheidene proiecten gereoliseerd voor woteronttrekking oon
de Colorodo. Bi[ wet is nu vostgelegd dot l0% von het beschikbore woter voor Mexico
beschikboor is. Het Mexicoonse londbouwgebied in de delto is geleideliik verzili. Dot komt
doordoi vonuit de drooggevollen woestiin ten zuiden von het gebied zond en zout wordt
oongevoerd met stormen uit het zuiden. De woestiin ruki zo steeds verder noordwoorls. De
leefgebieden von Mexicoonse boeren en von een groep Cucopo-indionen verslechtert

oonzienliik.

Door milieuorgonisoiies wordt gesteld dot de USA moet biidrogen oon herstel von de
oorspronkeliike situotie in de delto door meer woter door te loten. Noriego ocht die optie
om politieke redenen onhoolboor. Het is volgens hem beter om ie occepteren dot de
situotie zo is en ohernotieven te ontwikkelen om oon de problemen het hoofd te bieden.
Volgens hem bieden holofyten mogeliikheden om de verzouting en verwoestiining in dit
gebied een holt toe ie roepen. Er zit zout grondwoter op een diepie von slechts 2 à 3 meter.

Het zou mogeliik moeten ziin hier een oontol boomsoorten te plonten, woordoor een
nieuwe vegetotie tot ontwikkeling kon komen. De ol eerder genoemd e Tomorisk en

Prosopis sp' liiken hiervoor zeer geschih. Zoiets zou direct grooi moeten worden oongepokt
omdoi een klein veld (een demonstrotieveld von I of enkele heciores) nouweliiks zou
kunnen siond houden. Moor de vroog is wie het risico von het reoliseren von een groot bos

onder deze borre omstondigheden kon en wil drogen. Er wordt gesteld dot er gesprekken
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goonde ziin met een oliemootschoppii omdot deze zoekt noor mogeliikheden om de CO2-

uitstool te compenseren. Dot zou kunnen door te investeren in bossen. Op die wiize zouden

dus meerdere doelen gediend kunnen worden. Een Joponse houtfirmo heeft eens

geprobeerd een beplonting met Eucolypius te reoliseren in dit gebied, moor doi is op een

fiosco uiigelopen door de slechte groei. Tomorisken Prosopis ziin volgens Noriego veel

beter geschikt.

De perspectieven von holofyten, en met nome deze boomsoorten, overstiigen het lokole

belong. Volgens Uittenbogoord (DHV) ziin dit soort gewossen bruikboor in ollerlei proiecten

von londgebruik en kustontwikkeling. DHV is betrokken bii een proiect in Egypte woor men

voor de vroog stoot hoe de verzoute delto te vergroenen zodot deze ook voor toerislen

oontrekkeliiker wordt. ln lndio is een proiect in voorbereiding voor kustbescherming. Ook

door speeli in de kustvlokte de zouiproblemotiek. Met deze kennis over holofyïen kunnen

diverse producten worden ontwikkeld die wereldwiid gebruikt kunnen worden.

Verzouling in de U§A

Een tok von de Colorodo buigt nog noordwoorts om te eindigen in een meer in de lmperiol

Volley. Deze vollei is met de Son Jooquinvolley in Colifornië het grootste londbouwgebied in

deze omgeving von de USA. Hei woter von deze ziitok von de Colorodo verzout steeds

meer, omdot in de delio veel irrigotiewoier weer terugvloeit in de rivier. Het resultoot is dot

de londbouwbedriiven in de lmperiol volley ook steeds meer te moken krilgen met verzout

rivierwoier. Het meer in de vollei wordt geleideliik een zouimeer met nu ol zoutconcentroties

hoger don zeewoter.

ln de Son Jooquinvolley, Colifornië, nemen de problemen rnet verzouting ook toe. Een von

de grootste problemen is de woterbehoefte von de groie steden, met nome Los Angeles.

Steeds meer boeren verkopen niet olleen hun lond, moor ook hun woterrechien oon de

stod. De woterrechten ziin zeer kosiboor. Zonder deze woterrechten is echter geen

londbouw mogeliik. Een dergeliike situotie doet zich ook voor in Phoenix, Arizono. De stoot

heeft in het verleden londbouwgronden verkocht voor relotief hoge priizen oon boeren,

terwiil de woterrechten werden verkocht voor zeer loge priizen. Nu zie ie het omgekeerde:

de woterrechlen worden door boeren tegen exorbiiont hoge priizen verkocht, woorno het

lond vriiwel woordeloos ochierbliift. Je kunt geen boer ziin zonder woterrechten.

ln de Son Jooquinvolley loopt momenteel een zogenoomd biocoscodeproiect. Doi wil

zeggen dot men stroomofwoorts het steeds verder verzoutende rivierwoter (door lozingen

von irrigoiiewoter) wil herbenutten mei holofyten. ln eersie instontie worden don

zouttoleronte holofyten gebruiki en noor mote het woter zouter wordt meer zoutresistentere

sooden. Don Murphy is ols experi doorbii betrokken.

Bioprod uctie en ecosysleemontwi kkel i ng i n zoute

condities; essoy, literotuurscon en inïerviews
87





Biiloge 1: Overzlchr vqn verzoute
qreqlen in de wereld

Bron qnnlol heclores

(x milioen)

Environmentol reseorch Loborotory USA (.l993)

FAO (1995\ (50Yo of irrigoted lond)

Szoboles (1994)

r30

128

99s

Verdeling over de wereld volgens Szoboles (1994)

Noord Ameriko

Mexico

Zuid Ameriko

Afriko

Zuid Azië

Noord en Centrool Azië

Ausirolië

Europo

Bron: Dr. Gupio, Soline Seed Mexico S.A.
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