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zoutgrenzen. Zodra de zoutconcéntratie fn het. water an ~én 0
ere reden te
hoog '\'lordt, spreekt men van verzil·tirig. Om nnn te geven om >/elke verhoudingen
het in dezen gaat; water van de Noordzee heeft gemiddeld een chlooogehaltc van
18.000 IIllV'l. Een fijnproever kan een chloorgehalte van 200 my'l' in het drinkuater nog juist constateren. Dat is dus een verdunning t.o.v. het zcemlter van
1 :90. De toelantbare zoutconcentratie verschilt naar gelang. het doel, \'luarvoor
het '7ater zal m>rden gebruikt.
a. Drin!G1llter voor de mens: smnakgrens 250 a 300 mg/l chloor.
Voor drinJroater uit de duinen sloelt men de toelaatbare grens graag \'lut lager,
b.v. 100 IIllV'l ch. Komt het chloorgehalte n.l. daarboven, dan is dat een aanwijzing, dat de zoetwateronttrekking niet veel meer kan .-rorden opgevoerd.
Een snelle verzilting van de 'o7inningsmiddelen is dan mogelijk. In 194-3 weI'l1
op het eUnm Ul"k "drinknater" gedistribueerd met een chloorgehalte van
800 mg/l. Erg lekker is dut wnter niet, maar voor zover bekem, is het niet
schadelijk.
b. LnJrl- en tuinboU\1. Speciao.l voor de tuinboU\7 moet het chloorgehalte laag zijn,
grens 300 mg/l eh.
.
c. Veeteelt • Vee kan over het algemeen meer zout 17erdragen. Snelle Y/isseling
van de zoutooncentratie is niet gewenst (geeft verstaVring biologisch even'licht in het .-roter, rotting, enz.). Ook voor paarden trigt de zoutgrens
luger dan b. v. voor schapen.
Als zoutgrens wordt door Frens (op grom van !%,oeven) aangenomen 5500 IIllV'l oh,
300 IIllV'l Mg en 1 mg/J.. Fluor. De Rijksseruminrichting te Rotterdam geeft
daarentegen aan als zoutgrens 1200 mgjJ.. ch.
d. Praeventieve beschermingntegen malaria. De larve van de mug, die de malaria
. voortbrengt, leeft bij voorkeur in llater met een chloorgehalte tussen de
1000 en de 5000 IIllV'l (tussen iei en September). uit dien hoofde moet dus het
chloorgehalte beneden de 1000 IIllV'l h'orden gehouden.
.
Zoutgehalte in zee • rivier, boezem en polderYroteren.
a. zoutgehalte zeevroter (Noordzee) 18.000 iîîi/i ch.
b. Zuid<:rzee voor de afsluiting (t.P.v. Ul"k) 6000 IIllV'l ch.
c; :pelflamsboezem, zaner 194-7, meer dan 4-000 mgjJ.. ch
d~ Delflnrrlsboezem, zaner 194-9, omanks enkele noodvoorzieningen, toch nog
zoutpieken boven de 2000 IIllV'l ch (Aug. -oct. 194-9)
€i. Zoutgehalte Haarlemmermeerpolder, lllElXimun 2000 IIllV'l ch
gemiddeld 700 IIllV'l ch
minimum 300 my'l ch
f. Zoutgehalte regeJmllter + 20 IIllV'l ch (aan de kust veelal iets hoger ),'
Al s we s!%,eken van' zoutgrens , dan bedoelen we in dit verhaal verder de
300 mg/J...ch - grens.
.
2. Herkomst van het zout.
;-;;:;r komt het zout in onze boezem en polderl7nteren vamaan? Als men twee kaarten
van Nederland naast elkaar ziet, n.l. Nederland in dc Retneinse tijd, en thans, en
men lot op de kenmerkeme verschillen, dan heoft men al bijna het ~tlJ(xQ..d op de
vraag. Kenmerkeme verschillen zijn n.l.
a. Thnns veel grotere gaten in de scho=1 in het Noorden en in het Zuiden.
Oorzaak: groter tijverschil aldaar (bijlage 1); verder is na het ontstaan van
deze zeegaten veel· land verloren gegaan, tengevolgeivan hoge' stormvloeden
(zie bijlage 1)' en door. de 'algemene bodemdaH.ng. Deze wordt op 10 á 15 om
per eeuu geschat.
....
Gevolg: vorder landYlUarts binnendringen van het zeewater, dus ook van het
~ut.
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in de Raooinse tijd het grootste deel van NOOl"den Zuidholl"-,,l en Zeelam en van Utreeht in beslag namen, zijn groteIrleels,
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verdwenen, deels zijn ze opgeru:lnrl door de zee (zeelaOO., Zuidhollarrlse
oilaOOen), deels zijn ze door de mens uitgeveeOO (brandstof) en de overblijvende ploDsen zijn nadorhand drooggemo.nkt, zo zijn de diepe droogmakerijen
ontst= met de bodem van vruchtbare oude (z.::e )klei.
Het overgobluven veen wordt thans bemalen. Door de bemaling is het veen geklonken, zodat deze polders thans liggen op 1.50 tot 2.50 m oOOer gemiddeld
zeeniveau. De droogmakerijen liggen. in den regel beneden de 4 m beneden gemiddeld zeeniveau. Gevolg van deze 'drooglnakiIigen is o.o.. het optreden van
Icrrel, welkll voor een groot deel zou~e~ ld~l is (meer dan 300 mg(.L ch)
Uit een oogpunt van verzilting zijn beide "faCtoren 0. en b in i!e loop der eOul-ren
steeds sterker beinvloed en in
ongunstige zin vers-\<erkt door oot ingrijPen
van de mens. Vooral sedert het midden van de vorige eeUV1 is dit ingrijpen steeds
belangrijker geworden' en '\VOl door:
.
.
.
a. Uitvinding van de baggermolen (met stoomkra$t) •.Tot die tijd baarden de
rivieren steed!l gr-oter zorgen. Het rivierbed:V/llrd steeds maar verhoogd met
materiaal, zarrl en' slib, dat uit Duit:;l1and
aangevoerd. Do dijken moesten
dus ook steeds hoger worden. De ·baggermolen bracht daarin radicale ·wijziging.
De scheepvaart eiste steeds grotere diepgang; De baggermolen bleek in staat
ce aan de eisen, ...7 elke de scheepvaart stelde, te voldoen en thans is er al
zoveel zarrl uit de rivieren reggebaggera., dat het baggeren daarvan sterk
moot "rorden beperkt. Vooral in de benedenrivier en in de, toegangen naar de
grotc havens is veel gebaggerd, echter veelal slibhouÇIend zani, "i/l.1armee grote
terreinen TlOrden opgespoten (voor invloed baggeren op villterstand in rivieren
zie bijlage 4).
Gevolg van dit alles is gemleest, een steeds dieper het larrl irrlringcn van
het zoute zom-Illter. Et" "ilerden nieuvre toegangon naar de havens gemaakt, de
Nieurre Waterreg, verder zijn de benedenrivieren verdiept, de Nieurle Maas, de
Noat'd, Dordse Kil en de Oude }&las.
b. De aanleg van grote havenbassins zelf', is van invlqed geweest. Dergelijke
grote "illltorvlakten, "irelke in open verbiOOing staan met de zee trekken a.h.w.
hot vloedunter Illlllr binnen, het gevolg is een verder landmlarts opschuiven
van de zoutgrellfl. M3t vloed vult een havenpassin zich met zoutTlllter. Tijderis
de periode van ~Illter trekt nog lange tijd een zoute oOOerstroom uit dt?
havornnond de rivier op, die. doar·irnniddels zoet kan zijn. Er ontstaat dan
dus' l..-orging van zout- en zoet170ter en dit gemengde "illlter (met te hoog .
chloorgehalte) wordt dan bij opkomend tij een eind landwnarts gedrukt,
c. De aanleg van grote zeesluizen en schutsluizen
de benedenrivieren,
heeft tot gevolg gehad, dat grote hoeveelheden zout lek- en 'schut17!lter op
onze binnem1llteren zijn gebracht (IJmuiden, dén Helder, sluizen van Delfland langs de Nie\1\7e Waterweg, Katvrijk, Scheveningen, Hellevoetsluis, enz.)
d. Grote diepe dJ'oogmalcerije.n krramen tot starrl, dank zij de toepassing van de
stoamnachine.
.
.
Zuidplaspolder
4350 ha
1840
Huarlenmermeer
18100 "
.1850
Pr. Alexanderpolder
2535 "
1875
'.
De zoute kvrel -is met deze droogmalcingen toegenomen, de mens heeft daarbij
neg een extra harrlje geholpen, door het aluan van nertonl1 en gasputten op
plaatsen, waar de oOOergroOO zout Vlas (of duurdoat' thans zout is).
.
Toen lOOn de oOOer a t/m d genoende .rerken maakte, besteedde men nog weinig
ao.OOacht aan verzilting, VlOlke daarvan een gevolg zou kunnen zijn. Herrlric
Stevin do.arontegen, kwam al in 1667 met een plap vdi1'!lfsluiting van de Zuider~
zoe (ter hoogte van de Waddeneilanden). niet in hoofdzaak, om land te winnen,
maar om aan het opdringen van hot zout paal en perk te stellen.
. .
Het binnerrlringen van zout in WaterlaOO in Noordhollarrl.; schroef hij toe aan
het lek- en sehutTlllter van de sluizen.
.
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Beha:j.ve de genoeme factoren, is er 'neg oen andere invioed, uelke uit een oog.....
punt van verzilting van bolang is, maar Vlaarvan de ·oorzaak buiten onze grens
,.
ligt. Dut zijn n.l. de langzame veraIlderihgen in het rigiem van do Rijn. Er
TJerken n.l. allerlei invloeden, "iJelke or toe. bijdra~en,. om· de !ons op het opI
treden van langdurige perioden met een lage ~voer van de Rijn, te vergroten•. '
Ook de kunstmatige chloorafvoer neemt nog steeds toe. Beide invloeden sal!Dn doen
perioden ontstaan, \1llarin het chloorgehalte van de Rijn dicht gaat naderen tot
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-3de gt"ens van 300 mg/l eh (in een zeer ongunstig Jaar ,rordt deze gt"ens juist
overschreden,' zie bijlage ~). Oorzaken van deze veranderingen zijn:
voortgaande ontb06Sliphngen in Duitsland, verbeterde ontwatering van landboU\7r;ebiE:den, stedelijke bobourringen en rioleringen, 10ziI)g van imustrieel afval,;ater (b. v. zoutmijnen :in de Elzas).
'
Jmige compensatie van al deze ongunstige invloeden is te verwachten van de bouw
van stuvldalJ1llJ3n en van de O1lnlilg van stu'illneren (voor waterkracht e.a.) in de zijrivieren van de Rijn en in de Rijn zelf. Bijlage 3 geeft het verloop van de
kunstmatige chloorofvoer van de Neder-Rijn; let op de doling dllD.I'Vo.n in de eerste
helft van 1945 (geallieerd offensief in W.Duitslam) en het verrassem snelle
herstel daarna.
3. Hoe liggen thans de zoutgrenzen op de benedenrivieren? De jaren 1947 en 1949
vertoomen beide een langdurige periode van zeer lage afvoer van de Rijn. Daardoor is in deze jaren de zoutgt"ens bij heogrillter tot boven Krimpen a.d. Lek gekomen tot vlak bij Dordrecht en tot Keizersveer (zie bijlage 2). De Hollandse
IJssel ontvangt dan bijna geen zoetvillter meer uit de Lek. De cl.<inkflatervoorziening van Rotterdam wordt in zo 'n periode ernstig bedreigd. De Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland (en Rijnland bijna), alSlWde het gebied van de
Zuidhollandse eilamen (met uitzomering van een klein stukje in het N.O. van
de Hoekse Waard en het Oostelijk gedeelte vim IJsse1LldIme), kunnen dan op geen
enkele plaats meer op de normale wijze zoet.lllter in laten.
Deze zelfde omstandigheid doet zieh ook wel eens voor bij een stormvloed. Het
zeEmater dringt dan door tot ver in het gebied van de benedenrivieren, vooral
dringt dit ,ro.ter dan op van uit het Zuid-:lcsten door de grote zeegaten, het
Horingvliet, VoJ,kerak en Hollands Diep. De drinkwaterleidingen van OUd-Boijerland en 's-Gravemeel kunnen dan gedureme enkele dogen onbruikbaar \Ioroen.
Bij gt"ote bovenafvoer van q.e rivier (ook bij normale afvoer van de rivier)
is het zout, dat bij stormvloed naar binnen komt, vrij snel weer verdwenen,
zodra. de stormvloed voorbij is. Deze stormvloeden zijn voor de dijken het gevaarlijkste. De stormvloeden vallen eveI1l1el steeds in de periode van het jaar,
waarin het zout minder kwaad doet (.lintermaanden). uit een oogpun'\; vnn verzilting zijn de perioden met een langdurige loge afvoer (zomer en begin herfst)
veel bedenkelijker. In verband met de stormvloeden en de verzilting zijn t\1(:le
vitale punten aan te wijzen in het huidlÏlge net van de benedenrivieren. Dit zijn:
1e de moximUJ:I stormvloedstanden in Dordrecht (1916, N.A.P. + 3.43 m)
2e het zoutgehalte bij Krimpen.
Dit laatste is n.l. voor Zuidholland van vitaal belang.
Al het 'Illter, dot in de zomermaanden nodig is voor aanvulling en verversing
van Rijnlands boezem, moet het splitsingspunt van Lek en IJssel bij Krimpen
passeren. Krimpen moet dus omer alle omstandigheden zoet blijven. '
4. Gevolgen van verzilting in het gebied ten Noerden van de NiclNe r,raterweg.
Het zoete watèr, dat bij Krimpen passeert, ,Iordt OIlngevoerd door de Lek en door
de Noord. 1n het begin van elke H.W.pcriode van het getij, wordt dit'zoete
unter de Hollandse IJssel in gestU\'.u.. Zolang Krimpen dus nog zeet blijft,
blijft ook de Hollandse IJssel tot nabij Gouda zoet.
De boezem van Rijnland he"ft op warIOO zomerdagen enorme hoeveelheden zoet
'flatcr 'nodig voor: peilbeheersing (compensatie van de verdamping);
,
uaterinlaten door polders;
doorspoeling en verversing van de boezem, d. i. nodig o.a.
voor teruefl1:oeling van het bij de zeesluizen in Katwijk en door de sluizen bij
Half'leg en Spaarmam, ván het Noordzeekanaal uit, binnendringend zoute =tcr.
Ir. de G.t'u;ytà' geeft in zijn rapport betreffende' Rijnlands boèzem voor de benodigde hoeveelheid ,later op: omer normale omstandigheden ,in de maand Juli
ruim 1.ooo.0d0'm3/dag. In zeer droge jaren, Vlannocr Rijnland bovendien nog
zoet\7!lter moet suppleren naar Delflam, is deze hoeveelheid véél meer. In de
maand Juli zal deze hoeveelheid ,don Viel ongeveer 3.000.000 m3!dag bedragen
(d.i. 35m3/sec.).
'
Momenteol is de Hollandse IJssel vrij;'lel de, eriige mogelijkheid voCJl;' Rijnland
voor,bot betrekken van zoet.mter. Dit \7!ltor wordt ingelaten nabij Gouda..
Do IJs'!lel is daar ter plaatso nog in opÉm verbinding met de zee en is dus omerhevig anh geti;Jbevleging. Tijdens l).eogrilltor kan dus YIQ.'j;er \70rden ingelaten op
de G6utle. De Goutle' is een deel van RijnlUllis boezem (peil 0.60 -N.A.P.). Vin
de Goutle, vlooit het '\Illter nonr de Rijn. Van Goutle-Sluis of verdeelt het \lO.ter
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zich dllJl verder over de. 'Zuidhol1mXlS:e meren e~ ·~c=len.
Het verzouten van de Lek en de IJssel bij Krimpen heeft ernstige gevolgen. De
kema is groot, dat !let tijds',;ip vim verzoutirjg te Krimpen zal smwnvallon 11'et
de droogste en ,rnrmste zomernw.anden, Ymnooer. dus de behoefte <lan zoetwater het
grocitot is.
Indien het zout doordringt tot KTimpen; qlln b~tekent dat, dat Del:f'lani en Schieland nl reeds geruiJoo tijd geen zoet'l'mtcr Vntl de 'ilatertrog of van de Nieuoe HaAs
moer kom.en Waten. Beide Hoogèicemrc.,?-qschapp~mhebben al die tijd dus zout
,Inter moeten inlaten. Dit inlaten is n.l. noodzakelijk, onrlat zonder dat, het
peil niet zou kunnen worden gehnndhanfd; ha!l!lliaven van het peil ia wer nodig
1IlCt het oog op do scheepvaart, funderingen .langs 'boezemvmteren, enz., enz.
In 1947 zijn de gevolgen van het binnendril)gen Vll!l zoutrmter in de boezems
van Delfland en Schieland duidelijk allJl de' dag. getreden.
De verElchuiving van de zoutgrens op de NieurJe .. aterl'leg en in de Nieul1e l,lAas is
geheel terug te vinlen in het verloop van het .zoutgehnlte van DelflmXlEl boezem.
Ook het verloop van het zout e
te op de Rotte is geheel synchroon·met ·de >lijze,
'I7<larop de zoutgrens op de Niemro
aEl ZJ,C gedurende de zomermnanden verplaatste.
De oorzaak van het hoge zoutgehalte van beide. boezems ia gEl\7eest het inlaten van
YInter met een hoog zoutgehalte. Naar allJlloiding .van het gebeurde in 1947 heeft
Delfland lllD.atregelen genomen. 1\7eo noodvoorzieningen zijn ingericht voor het acmvoeren van zoet'l'inter. Deze noodgemanJ.tjos zijn geplaatst op de t'l'lGe punten,
de boezem van DelflmXl contact heeft met ander boeze=ter, n.l. lOOt Rijnland
en Schieland.
1., Een noodgemiw.ltje IlD.ll.st de schutsluis te LeidschondlllJl. Dit· noodgemaaltje
:;>ompt zoet'l'mter op uit Rijnlands boezem ( 0.60 - N.A.P.) in DelflmXls boezem
t O.40 - N.A.P. ).' De capaciteit van dit noodgemaaltje is 2 m3/sec, dit is echter
niot voldoemo', om het chloorgehnlte van do·.boezbm omer alle omstandigheden
omor de 300 mg/l te houden. Het chloorgehalte liep n.l. in de zOJOOr- en herfstmnamen VIlJl 1949. toch nog Yleer op tot lOOer <).an 2000 mg/l (omgeving van Delft).
Een sterker gem:::nl is thnns in ontwerp. Rijnland knn echter, indien geen bijzomere voorzieningen in de buurt van Gouda en elders worden getroffen, thnns
niet geranderen, dat de hoeveelheid wnter, élie Delfland nodig heeft, omer alle
omstandigheden zal kurmen '70rden gesuppleerd. Plannen, em uit de moeilijkheden
te geraken, zijn in voorool;"eiding, vele liohamen zijn daarbij betrokken. Delfland, Rijnland, Schieland, Woerden, lllllstelland, de provincials Noordholland,
Zuidhollam en Utrecht en verschillende Diensten van de RijkS'l'lllterstao.t C'taterhuishouding).
~. Een amer noodvoorziening voor aanvoer vnn zoetwater nanr Delfland is ge!lll'.nkt van de Ho11o.ndse IJssel af. Uit de HollandBO IJssel ..ordt nabij Niom-rerkerk 'Illter' ingelaten op de ringvo.nrt VIlJl de Zuidplaspoldor (peil ;!:, 1.50-N.A.P.).
Via deZEJ ringvnnrt en de daarmee gOllJflenliggende Hllnnipsloot, komt het' zoete
,TUter in do Rotte (Rottepeil 0.60 - N.A.P.). Een noodgemaaltje pompt het _ter
uit de Hennipsloot op de Rotte. Een t'l'loode noodgemaaltje staat bij de Bergsluis
te RotterdlllJl. Het yro.ter wordt dáar VIlJl de Rotte (= Schielands boezem, O.60-N.A.P.)
in de boezem van D'llflarrl. gepompt. Het aangevoerdo water doorloopt dus over een
grote lengte Schielands boezem. Schioland profiteert van deze oploasing dan ook
wel vorre Vleg het meest.
De noodvoorzieningen' l' en 2 zijn ook samen niet toereikend. In het gebied ten
Noorden van de Niouvle l'{ntervreg en de NieUl'1G Maas is dus de toestand t.n.v. de
verzilting allerminst rooskleurig. Voor Delfland speciaal zijn de moeilijk-'
heden zeer groot. Ook suppletie via Rijnlnrrl is nog niet zo eenvoudig. De boezem VIlJl Dclfland is daarvoor eigenlijk niet zo geschikt.
.
5. Gevolgen Vll!l de verzilting in het gebied VIlJl de Zuidhollamse eilnmen. In eeI)groot gede"lte ·van de Zuidhollamse eilanden is hot boczcm- en polder'\'lllter
.
altijd zout. Dit zoutgehalte wisBOlt, als gevolg van regenval en vordamping. In '.
de zOJOOr is het zoutgehD.l to hoog, in de winterJ!lil.anden is het lnger. De hoofd.'
oorzaak van verzilting ·is hier het zoute buitemyato~. Goeree Overfk~{ee b.v, is
aan alle zijden omgeven door 'Illteron, welke vrij1'1ol altijd zöut· zijn. Hetzelfde
geldt·."OCl[" een groot deel van Voorne en Putten. Door het lekken van de uit'l'lllteringssluimn en door hot scl\utten, komt het zout nD.o.r binnen. In SOllJlligc d~len
van Voarne, speciaal ,mar' de bodem zandig ie en vlllar Povemien: hot slootpeil
benedon N.A.:!? "\7ardt gehD.ndhanfd, is ook de zoute knel IOOde een bron van ver-
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-5zilt ing. Deze zoute k>rel is in de zOlOOI'IIlOAIlden alleen te bestrijden doar zoet
mltcr nnn te voeren. De m::este polders op Voorns zijn echt"r ingericht op de ofvoer van hot ncerslagovcrochot in' de ,-rinter en niet op inloten (of inmo.len) VUIl
zoet Tll1toJr. Indion nn afsluiting van de Br,ielse HI:lll.s, een zoe~roter boezem
'i7ordt gevornrl, don zal eon volgem~ stap ~ten zijn, het zoete ';tater inlll.ten,
i=len en verdelen over die gebieden, die thans zout zijn in de zOlWr en die IWn
b. v, met het ooa op de tuinbolm, zoot zal Trillen hebben. In droge jaren rot
laae n.fvoer van de rivier, is het vorder' nog zeer de vraag, of het gelukt, om
de Brielse M/las zelf beneden de grens van' 300 rog/!' eh te homen.
Het zoutgehalte in de polders in de Hoekse Wcard en op IJsselmome hangt nmm
snmen rot de toestand op de benedenrivi"ren en met de plaats van de zoutgrens
aldaar. In de zomer van 1947 en ook in die van 1949, waren alléE!n de polder s
rondom de binnen M/las en enkele polders langs de Kil, nog beneden de 300 rng/l
grens. Het chloorgehalte van oot drinklroter te OUd-Beijerlom (rivierwoterleiding) Vlas gedureme een treek lWer dan 3000 mg/l. Ook de Kilvroterleiding (l1inplnots 's-Gravemeel) heeft gedurende unige dagen wnter gedistribueerd 1IX'lt
700 mg/l eh. AAn het 8trijense.$as kon gedurende vele weken geen zoet TTater
meer wordon ingelaten. Door de plotselinge veraOOering van de zouteonoentratie
in het polderwnter in-l1it gJ:'ensgebied tussen zout en zoet, vallen verziltingsverschijnselen juist het mecst op, daarbij doen zich dan alle mogelijke nevenverschijnselen voar, ?ls rotting in het wnter, vissterfte, onbruikbaar sproei=tor, enz. Verbetcringen in dit gebied zijn mogelijk, door T1!lterinlall.t van doze
polders te verleggen
,de zijde van de oooe l{p.as. De lozing kim geschieden
op het R..'\I'ingvliet.,
Zoet vmter wordt ook nog aangetroffen in de duinen op Voarne. Deze voorraad is
niet gtoot en wordt voor het grootste deel zorgvuldig bemlJlkt door nntuurliefhebbendo instantie I s. Bovendien putten de gemeenten Hellevoetsluis en Briello
nog uit deze duinen, een hoevot:llheid eohter, vltJlke bij lange na 'niet tooreikcnd
is. Vooral Hellevoetsluis is er slecht aan toe, wnt de drinlrnntervoorziening betreft. In de zomer hoeft men daar maar u"n paar uur per dag ,roter. In de uinter
heoft men soms helemaoJ. geun Tlater, onrlat het grondvl!ltor dan bevriest.
Een klein gebied oot een eigen zootvi!lterhuishouding is de kop VUIl Goereo. De
drink>mtervoorzioning van het gehele oiln.nd Goeroe on Overflakkee is op een gedeelte van dit duinterrein aangevrezen. Do rest van de zandgronden, de z.g.n.
mi jngJ:'onden, nord'en zeer intensief bebouwd mt gewassen, =lke op zoetrmter zijn
aangevrezen.
6. De zoute kI'rel. Zoals in de inleiding ret-ds is opgemerkt, is de zoute kI'lel
ontstaan, doordat IWn de uitgev~ende gobieden in het et:lntrum vnn Zuidholland is
ga:tn droogmaken. Zodra mon n.l.' in het 11{osten van ons land grondon gaat bemo.len
tot enkele meters beneden zeeniveau, dan ontstaat kvrel (Vlet van de conmunicerende
vaten). Daarbij komt dus Tlater uit de diePere ondergrond mar boven.
Deze diepere ondergrond bestaat uit goed waterdoorlatende zandlagen (diluviale
Zandlo.gen). Slechts de bovenste meters zijn moeilijk 'laterdoorlatende klei- en
veenlagen. W<lterdichte lagen 'b0st:tan er echter in dit gebied niet. Het zout, dat
uit de diepere ondergrond naar boven komt, is do.ar terecht gekrnnen in de tijd,
dat ter plaatse van ons polderland nog een haf .ros, die met de Noordzee in open
verbinding stond. Dit haf is dichtgeslibd en daurin ontstorx1en zoetVlatermoerassen, .die men later is gaan ontginnen. Toen men in de historische tijd ging
bemalen en droo~ken, zijn grond'JaterbeVlcgingen dmtstaan, TID.E\I'door ook hot
diepere zout in bewoging is gekCllren en Ylaardoor thans plaatselijk het ICI';,el.mter zout is. In de ondergrond onder de duinen is de zaak wat ingeuikkelder,
doordat daar een grote hoeveelheid zoot=ter in de ondergr-ond is kunnen dringen.
Het zouto uater i3 daar' tot op grote diepte opzij gedrukt door bot zoete mlter
(~ot moer dan 100 m diepte). Overal
TIO duinl?n aantreffen vn.n enige OIJIVang
vJ.nden TIe tot diep in de ondergrond de z.g.n. zoe~7o..terzak. Deze zoo~1!lterzak
vormt con natuurlijke afsluiting tegen do diepe zouto grondvlaters'i;room, \!elke
van de zee uit op de diepe poldergobieden in het Westen van ons land is gericht.
Momenteel wordt'nog op grote schaal drinksmter onttrokken aan dezo zoetvlaterzak.
In het grootste gedoelte van Zuidholland is het grond\V!lter orx1er de Holocene
legen zout, d.n.z. het chloorgchalt'e daarvan is groter dan 300 mg/l.
Een uitzondering is, de ondorgJ:'ond van do duinen en binnenduinen VUIl Monster tot
Katuijk (Haagse zoet;7atorzak). De ondergrond van de duinen on binnenduinen van
Noordwijkerhout tot vcr over de Noordhcllatrlsc grens (Amsterdamse zoctmlterzak).
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-6Zoet is ook de ondergrond vo.n eon strook langs de Rijn, beginne~e ten Ooston .
•
vo.n Leiderdorp, ook in de directe angoving van do '1"stoinierplo.ssen en vo.n de
~
BrnselOOrmoer ·is hot grondvJater in de diluvi!11e zandlagen tot' op vrij grote
diepte, zoot. v'ermoedelij!cis dit ''1lltor in de historische tijd door de bodem
Véln deze moren 'geinfiltreerd in ·het daarcmer gelegen zandpnkket.
.
Ten Oosten van de lijn Krimpen~udo.-"'oerden-Breukolenis de' èndergrond tot op
grote diepte (lllGf>r dan 50 m) zoet. Ten ';'eston van die lijn moet. men ,rel zéér
voorzichtig zijn. Van' Krimpèn o.f zet dl:ze liijn zien voort over BD.rendrechtPuttershook-'s~avendeel-Koizersveer.I,n het gedeelte ten r,esten van deze lijn
zal men oot uitzomerlng van de duiIwtraok, vrijmll overal zoutmJ.ter in do omer gr ond ao.ntreffen.
.
Het optreden vo.n k:l7el beperkt zich hoofdzakelijk tot de diepe droogmnkerijen.
De hoeor gelegen polders en boowinlamon danrornhe<-n vertonen over het o.lgem.3l..n
uun nc1gine tot infiltratie. Dit wnter infiltreert dan in de dieper gelegen zam10.gen, verplantst zich vervolgens horizol)taal in deze zandlagon on komt in de
droo~rijon ueer als kwel>mter !llIn do oppervlakte. Op deze TlOg door de omergrond llOemt het gromuater zout mee. Van belang is 'dus, dat het zoutgehalte
in de boezelIJl"mtoren en in de hoog.·gelegen polders zo lang mogelijk is. Doordat.
ons polderland gemiddeld nu eenmaal enkele moters beneden het gemiddelde zeeniveau liet, is er eon tendenz in. de richting yan een lnngznnD toeD!llOO van do
hoeveelheid zout, ,lOlko zich in do bodem o!rler ons polderland ophoopt. HomJel .
dozo be',lOgingon zoor lnngzanm verlopon en quantitatief veelal nog niet die bç- ..
tokonis hebben als de verzouti~ door 10k1cen van sluizen e,d" moot 'dnnrtogen
toch wordon gownnrsohtr.-Id, onrlat tegon het binnendringen van zout op die mnnier
heol 'lOinig a;f\'.':)orniddelon beschikbaar zijn, Binnen het gebiod van oen zoot1mter-'
boezom is het al zo, do.t deze zoute kt101 de bolo.ngrijkste oorznnk VUIl verzilting
vem dat boozoll1\lllter is (b,v, in Rijnland). De zouto kwel·is feitelijlç alleon maar
to befltrijdon door dit kwel>lfltcr voldoeme te, vordunnen, met zoetvlllter, dat in
drogo tijdon dUIJ ,.eer UD.n do rivioren zal moeten .worden onttrokken, Dnt de rivieren in deZe tijd nie'c veel vroter over hobben zal naderhand nog 'lOrden verduidelijkt,.
".
De zouto kwol moet dUs zo veol mogelijk ''lOrdon beperkt. Hoe ko.n do.t \lorden bo-,
roilçt?
1, Do zoet1mtarznk1cen omer de duinen hnmhaven. Dit zal in de llIilflste tookomst
gebeuren, mdat Don Haag en Amstordam de plonnon om de duinen te bevloeion mot
riviorrro.ter uit de Lek, hebben gerooli30ord.
.•
.'.
~, Do afsluiteme Holooene bovonlagen zoveel mogelijk in taot laten,' m,a,w, geen
diopo putten graven voor zD.t1dvrinning op plaatsen, lJan%' kI~l optroodt. Eventuoól
dorgelijke putten afsluiton VUIl hot poldaI'l-ro.ter, goon diepe. cun)(etten vaar de
grote v(orkeer~gon, zomer voorzorgen tegan Jrool, geen diepe m:.tergangen in de
polders, "elke door do nfdekkeme lagan ho0nsnijden, gean onttrokking van diap
grond:lro.ter voor imustrie op plnntsen, W'c.l'.r het bode=tllr zout is, geen gasputten en nortonä, op plaatoon Vlllar het bodelIlV1llter zout is (ook niet op plae.t-.
BOn, ,mar het· bodonmnter zoet is, zolnng JOOn er niet zeker van is, dat de zoot'Jlltorvoorrand in de bodem voldoeme groot is). Doar optrekken van zoutkegel~ in
het bodoul'roter, kunnen putten, die aanvankelijk zoet zijn, binnèn do tijd .van
con jaar v6rzouten.
. .
l. lfut boozoll1\'1llter zoet houden lOOt het oog op de infiltratie van .d1t·vinter in
do geestgromen langs de duinen, do streok langs de Rijn on de boezeinlnnden en
poldors rondom de droogmakerijen.
.
.
Door 0.1 deze mnntregelon zal het . nogelijk zijn, om 'de zoute 'lroiJl lange tijd to
beperken tot bepaalde gedoel ten van do diapste droogmnkerijen, zomer dat het
chloorgohalte van hot Icrrelwo.ter belangrijk behoeft te vernn:1eren.
De zoute km::l, in Zuidhollnnd is het balangrijkste in de HI).arleIJm:)rIOOor (prav,
Noordhollnnd)~oott1èt op Rijnlands bOEl~em) in do polder OuiIendijk (ten !esten.
van do Brasem) en in do droo@lltlkerijan ,ten Zuidon van de Rijn'. Quantitatiof
en :/unlitatiaf is da HaarlolllllX)rIOOor do' bclangdjkste bron van zoute kllOl,
Voor RijnlÇJ)ds boezem is het chloor afkomstig uit hot kvrel~lflte~ de bol~'ijlc::te
zoutbron (i.n tcgon:::tell:Lng mot Delflnnd).
.
.
Ir, do Gruyter. go0ft voor Rijnlands boezem do volgomo chloorbnltms:
.'. ,

'
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1.
2.
3.
h.
5.
6.

Neerslag boezemgebied
Ingelaten vro.ter
Schut- en lclmnter
Afvalunter
Chloor uit grond(bC1llDsting)
K:rrol

5.100 ton ch/janr= 2,7fo
9.400 11
11
= 5,1%
60.000 11
11
= 32,€(i&
3.600 11
11
= 1,'J%,
4.300 11
11
= 2,3%
102.294 11
11
= 55,1.%

chloor geloosd
184. 694 11
11
=100;&.
Een chloorbalans, b.v. voor Delflmrl'zou er volkomen amers uitzien. In Delfland speelt de zoute krrel thans een zeer ondergeschikte rol t.o,v. hGt zoutbezwaar door lek.- 'Gn schutwater van de sluizen.
7. BostrijdinB van het zout, dat door de sluizen nnar binnen komt. De hooveelheden
'zout, \7Clkc' deor lelcken' van de sluizen nnar binnen komen, kunnen enorm groot
zijn, Een klein lek van b.v. 50 l/scc geeft reeds in een boozorrwroter van b.v,
20 x 3 m in doorsnede en 10 km lengte, bij een chloorgehalte van het lekrroter
van b,v. 5000 mg/l een gemiddelde stijging van het chloorgehalte van de boezem van 36omgjJ. per dag, Bovendien' komt bij elke schutting een C'.llnzienlijke
hoeveelheid zout nnar binnen. Deze hoeveelheid per schutting is veel meer,
dan men zou dc.nken (n.l. kolkoppervlnkte Je niveauverschil x chloorgehalte
buiternmter). Door het verschil in s.g. van buiten:' en binnernro.ter, komt bij
het openen van de binnemeUt'en, al het zoute ,lC,ter naar binnen en schiet daarbij ton dele ueg omer het lichtere zoet", binnenwater, Het zoutgehalte van het
binnerron.ter loopt na elke schutting op en dat>rme'" ook bot s.g. Na elke schutting
\Tordt dus de tegendruk, 'uclke het binnerronter kan leveren, groter. frooven hebben uitgeuozcn, dat bij de evenwichtstoestand, ,..alke tenslotte ontstaat, de hoeveelheid zout, welke per schutting naar binnen komt, gesteld moot ,/Orden op:
do halve kolkinhoud x het verschil in zoutgehalte van buiten- en binnomroter.
Eenmaal binnengedrongen zout, vormt in het achter de sluis gelegen kanaal
eon zoute tong, welke over grote lengte omer het zoete uater uitwigt. om deze
zoute tongen door terugspoelen met zoev.ro.ter vlOg te krijgen, heeft men enorme
hoeveelheden zoet ,roter nodig.
Prof. Thijsse gaf daarvoor ,onlangs de volgeme cijfers op:
IJmuiden
1 25 m3/sec 1)
Don Helder
10
11
Delfzijl
4
11
KA'b.7ijk
3
11
1) is net voldoeme , om ecm
Harlingen
6
11
enigszins dragelijka toestand
Don Oover ..
200
11
te krijgen.
Koti"rorderzand
Totaal:
348 m3/sec.
De afvoer van de Rijn te Arnhem van 348 m3/sec is in 1947 gedurende 300 dagen
onderschreden (zie bijlage 5) De afvoer van de Rijn is', dus dilC'.7ijls bij lange
, na niet voldoende, om op zo royale wijze zoet\ro.ter voor de bestrijding van
binnengedrongen zout te gebruiken. '
"'elke andere middelen staan ons ter beschikking, em binnendringen van zout
bij de sluizen te beperken?
1. Schutkolkbemaling (,lOrd reeds gepropageerd door Hendric Stevin)
2. Een zoutscherm in het kanaal naar een spuisluis • Daarbij laat men de zoetwaterstroom, Ç!icht voor de spuisluis, omer een schot doorduikcn. Het zoute
unter, dat zich voornamelijk langs de bodem voortbeueegt, wordt dan l'OOegenOIJlCn
door de spuisVoom. Het nuttige offect van het spoelwater wordt dan veel groter.
3. Den zoutmolen, dit is een soort van verticale schroefpomp met grote dic"JI)Jtcr.
De schroef draait in een verticale koker, v.<alke reikt van b.v. 1 l!. 2 m boven de
bodem tot Mn de oppervlakte. De schroefpomp workt dus met zoor geringe opvoerhooljte, dus met ueinig energieverbruik en be,lGrkstelligt een intensieve T>Lnging
van zout en zoot water, Het effect van de spuistroom vun zoov.rnter wordt ook
daardoor dus veel groter. Proeven lIlOt do zoutmolen worden th..'\l1S gedaan in
IJmuiden.
'
4. Inblazen van lueht langs de bcxJ.em van het kanaal, beoogt hetzelfde to 00,,- uls 3. Dit is evenwel
'
re.L1\.un
nogal kostbaar.
8. !l!?s~ri,jdi!JB vu:n llpt zout op de benedenrivieren. De zoutbestrijdins op de beru..den
r~v~eren ~s Veel ingrijpender. Eon groot aantal danrmoe verband houdende planron
is momentot:l in studie. DG afsluiting van de Brielse Mlas is <..on eersto stap.

,.,
-8-'
De Briulsc MIlas boezem kon nog net r.rl.n of JX)(.r zoet vlOrden gehouden (b. v.
'
500 mW'1 ch). Do inlaat komt evon boneden de Spi;il:enisscrbrue en do Oudo li'\c-s
is daar lOOt L.1'7. en gedureme 0en gedeultc von de H.t!. periode nog zoet. Dit·
Gedeelte van de H. 'J. periode moot TIOrden benut, om zoet 'wator in do Briclse
l\:lns in te laton, vcho. het Hnrtelse gat. . .
Andore vrijzigingen in de vrijze vlin·n:!.'voor' vun benedonrivieren vlOrden momenteel"
overvlOgen, o.o.. afsluiting Spui ,en Oude 'MPDs.
'
Do riviernrmcn tussen vier van do 'Vijf' Zuidhollandse ellanden: Rozenburg,
Voorne-Putten, IJsselmome, HookBCmlo.rd.,: vorden don hersehnpen in zoetTmterboezems, vlelko gevoed zullen mooton vlorden met "zoet rivieI'l'mter nobij Dordrecht.
Nog ingrijpemer \'lorden de TTijzigingen" dio men ,-ril 'aanbrengen in de TTijze von
afvoer von de Neder-Rijt}, (JWt de Lek) ,eh; Gcldet'se IJssel. Bij kanalisatie:vt\n .
de NodGr-Rijn en Lek:nl men vooral 'hot lUnsterdam,-Rijnknnoal mouten benutten voer
de zoetrilltervoorziening van Amstellarid.en:Rijnland. De toestand voor de Hollandse
IJssel blijft préeair, ook indicm deze TTOrdt afgedamd en in vorbindi:(lg uordt gogebrc.eht lOOt de gesturide Lek. '
"eer mldere plannen beogen Jreur mltet' via ·de Noord noar de Nieurre l&las te brengen, tencin:le daarIWe het binnendringen van zoutl..c.tor op de Waterweg te bet0Ugolen. Daarvoor zijn .lijzigiDgcll in de villtervordeling bij 11erkendam nodig en .
vermoedelijk ook de afsluiting von de Dordso Kil. Hot afsluiten von de zeegaten
(b.v. Ho.ringvliet) geeft een ingrijpeme vijziging t.a.v. de cetijden en stormvloed,m cp de benedenrivieren•. De zoutgr-ens zal daardoor ook verder Z(;C\=ts
llOrden teruggedrongen.
Als lo.ntste punt moot nog \'lorden genoernà de tookomstverl·lll.chting t.a.v. de
qUDJ.iteit (zoutgehalte) van het Rijl'I\lll.ter.. z(jlf. Dit is een internotiolk'1.al
VI",agstuk.Yoor de land- en tuinboU\7 is in deze voorlopig geen gevanr te duchten.
(althnns niet =t de qualiteit von dit villter betreft). Het chloorgehnlte von hot
RijlT.ro.tar bereikt maar zeer zelden en don nog slechts gedureme enkele dagen" .
de gr-ens vl:'.n 300 mg/l ch (zie bijlage 6) • De vm.terlliidingbedrijvon (Amsterdam
en Den Hnng) zijn, ,~t dit punt betreft, zoer actief. Von Nederlandse zijde'
'IOrdt dan ook sterk goijverd voor beperking van do kunstmntigo chloornfvoer
van do Rijn door intornationalo overeeru,omston. In dat opzicht moet Nederland
dus ook zelf het goode voorbeeld geven, door de rivieren zo. min mo~elijk te
belasten lOOt ongezuiverd rioohmter en met industrieel afval-roter \phenolen)
Conelu:Jio. De lage ligging van Zuidholla.nd (van het gehele "Teston von ons
11\00), de grote bevolkingsdichtheid, het intensief gebruik van de bodem en VDll
zoet Tmtcr voor tuinbourl, landboUlo7, drinkrro.tervoerziening on vec:teelt, verder de
belnngr-ijke rol, die het vro.ter speelt voor de beheorsing van gr-onfumterstnn:l.en
on de betekenis van tenslotte de belangrijko zelf'reinigeme \'lorking von het
zooto untcr, n'\akt, dat de strijd tegen verzilting voor Zuidhol1mil een levons;'
belang is, dat du aamacht zal opeisen zolang cr vo.n Zuidhollnnd spr'ako lIal zijllt '
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