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Nederlandse samenvatting  
 

Van Zoute Kwel naar Zilte Bron 
 
De titel van deze Nederlandse samenvatting, Van Zoute Kwel naar Zilte Bron, is een 
vrije vertaling van de Engelstalige titel van dit proefschrift. Deze titel omschrijft in 
het kort één van de doelstellingen van het voorbeeld transitieproject Zilte Landbouw 
Texel, waarvan de werkzaamheden van dit proefschrift een onderdeel van waren. In 
plaats van verzilting als een probleem te ervaren welke bestreden dient te worden 
(zoute kwel(ling)), kan verzilting ook als een kans voor duurzame zilte landbouw 
worden opgevat (zilte bron).  
 

Zilte landbouw kan de adaptatie aan de toenemende verzilting en de 
afnemende beschikbaarheid van zoet water faciliteren. Daarnaast kunnen vele verzilte 
gebieden, waarvan werd gedacht dat deze onbruikbaar waren geworden, weer als 
productieve agrarische gebieden beschouwd worden. Op deze manier kan verzilting 
als een kans voor duurzame exploitatie van zilte bronnen worden gezien in plaats van 
de negatieve associatie waar verzilting meestal mee gepaard gaat. Hoewel het concept 
van zilte landbouw niet nieuw is, is de toe nu toe ondernomen actie ontoereikend 
geweest om grootschalige zilte landbouw te realiseren. Als eerste is er een noodzaak 
om de zouttolerantie van verschillende potentiële zilte gewassen te evalueren. 
Aangezien de meeste gangbare landbouwgewassen relatief gevoelig zijn voor 
verzilting en onder de beste omstandigheden alleen onder matig zoute condities (20 % 
zeewater saliniteit) nog gecultiveerd kunnen worden, zal ook de domesticatie van 
halofieten (planten welke onder natuurlijke zoute condities groeien en over een hoge 
mate van zouttolerantie beschikken) beschouwd moeten worden. Kennis van de 
ecologie en de ecofysiologie kan helpen om de zouttolerantie en potentie van een 
gewas in kaart te brengen. Ook kan met deze kennis een eerste aanzet van de 
agronomische aspecten van de cultivatie worden verkregen. Het onderzoeken van de 
ecologie en ecofysiologie blijft dus belangrijk. Hierna zal de groei onder zilte 
veldomstandigheden moeten worden onderzocht.  
 

Hoofdstuk 1 richt zich op verschillende aspecten van verzilting, zilte landbouw en 
zouttolerantie. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de onderzoeksvragen 
welke in de verschillende hoofdstukken worden behandeld. Het algemene doel van dit 
proefschrift is om bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis van de ecologie van 
halofieten, hun ecofysiologische reactie op een toenemende zoutconcentratie en de 
cultivatie van halofieten onder zilte omstandigheden. 

 
Het is bekend dat halofieten, welke in de kwelder voorkomen, over een hoge mate 

van zouttolerantie beschikken en ook potentie hebben als zilt landbouwgewas. Echter, 
dit is in mindere mate bekend voor planten welke in een ‘vloedmerk-habitat’ 
voorkomen. In Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat hoewel ‘salt spray’ of zoutsproei 
het meest bepalend is voor verschillende aspecten van de vegetatie van een 
vloedmerk, de invloed van bodemzout en zeewater inundatie aanzienlijk is. 
Vloedmerkplanten zijn blootgesteld aan verhoogde concentraties van zoutsproei en 
periodieke inundatie van zeewater. De onderzochte vloedmerkplanten schenen 
tolerant te zijn voor matige bodemzoutconcentraties en waren in staat om korte pieken 
van hoge zoutconcentraties te overleven.  

 



In een kasexperiment is Crambe maritima, een typische vloedmerkplant, 
blootgesteld aan verschillende bodemzoutconcentraties en zoutsproei om de tolerantie 
voor beide type zoutbelasting te bepalen (Hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk is 
aangetoond dat zoutsproei geen groeireductie veroorzaakte in tegenstelling tot 
bodemzout. Bodemzoutconcentraties tot 20 % zeewater saliniteit hadden geen effect 
op de groei, maar bij 40 % zeewater saliniteit trad een scherpe groeireductie op, wat 
vooral door de reductie van de ‘specific leaf area’ werd veroorzaakt. Andere 
morfologische en fysiologische parameters veranderden met toenemende 
zoutconcentratie, maar geen van deze individuele parameters kon duidelijk aan de 
groeireductie worden gekoppeld. Op basis van de groei-eigenschappen onder zoute 
condities, kan Crambe maritima geclassificeerd worden als zoutsproei-tolerant en 
gevoelig voor bodemzoutconcentraties boven 20 % zeewater saliniteit.  
 

Van de twee plantensoorten Diplotaxis tenuifolia en Cochlearia officinalis, welke 
voorkomen in kusthabitats, werd aangenomen dat deze ook over enige mate van 
zouttolerantie beschikken. De groeiprestaties onder zoute condities van deze twee 
soorten is bepaald in een kasexperiment (Hoofdstuk 4). De blootstelling aan een 
saliniteit van ≥ 40 % zeewater resulteerde in een reductie van 20 % van de relatieve 
groeisnelheid bij beide soorten en deze reductie werd voornamelijk veroorzaakt door 
de ‘specific leaf area’. In vergelijking met zeven andere Brassicaceae soorten, 
waaronder zoutgevoelige en zeer zouttolerante soorten, vertoonde zowel D. tenuifolia 
als C. officinalis een tussenliggende zouttolerantie. Beiden soorten kunnen 
geclassificeerd worden als matig zouttolerant met potentie voor zilte landbouw. 
 
 In Hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van een zilte proeftuin, welke 
is gerealiseerd op Texel. Met behulp van zeewaterdruppel irrigatie zijn hier 
verschillende zilte gewassen gecultiveerd. De groei van Beta vulgaris ssp. maritima 
van drie verschillende populaties, de groei van Plantago coronopus en de 
bodemzoutconcentratie werd gedurende het experiment gemonitord. Zowel Plantago 
coronopus als de drie ‘cultivars’ van Beta vulgaris ssp. maritima vertoonden continue 
groei bij een bodemzoutconcentratie van 40 % zeewater saliniteit. Verschillen in 
zouttolerantie tussen de drie cultivars werd aangetoond en geanalyseerd. 
 
 Door het bestuderen van de ecologie en de ecofysiologie van halofieten, welke 
op vloedmerken voorkomen, zijn verschillende vragen over saliniteit, zouttolerantie 
en agronomische randvoorwaarden geanalyseerd en beantwoord. Door middel van 
verschillende kasexperimenten, zijn de groei, zouttolerantie en de onderliggende 
adaptaties van deze tolerantie onderzocht voor Crambe maritima, Diplotaxis 
tenuifolia en Cochlearia officinalis. Deze experimenten hebben bijgedragen aan het 
inzichtelijk maken van de mechanismen van zouttolerantie. Daarnaast zijn 
veldexperimenten nodig waarbij onder verschillende maar constante zoutconcentraties 
de potentie van zilte gewassen verder wordt onderzocht. De ecologische en 
ecofysiologische aspecten van de bestudeerde plantensoorten, de veldproeven onder 
zilte omstandigheden, maar ook hun smaak en eetbaarheid, welke allemaal zijn 
behandeld in dit proefschrift, hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van 
zilte landbouw. Verdere duurzame exploitatie van zilte bronnen is afhankelijk van 
marktontwikkeling, kosten-baten analyse van zilte producten en opschaling van de 
(binnen en buiten) teelt van zilte gewassen.  
 


