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RAPPORT : Alg. 82.

D JO" 56.

Dr Ir J. van Veetn. TWee middelen. om het zoutbezwaar bij zeesluizen
op ta heffen.

1941. 2 blz. 2 figuren.

,

Het zoutbezwasr, dat zeesluizan t~~eeg brengen, ken zeer groot
zijn. Men vergelijka bv. rapport Alg. 44 ven Ira. C. ~lterbaek en
D.N. ~ers betreffende de verzilting van het Noordzeekanaal. Met
opoffering van zeer veel R1Jn.~ter kan man er slechts de bovenlagen
iets verzoeten. Chloorgehalte~'ven 1000 mgfl zijn in die lagen mie
schien te verkrijgen, doch JOO rog/l is reeds als het uitersta maxi
mum te beschouwen, dat onze boezembeheerders eisen.

In Noord-Holland komen gehalten voor ven 2400 à 4000 rog/l, van
deer ook zoveel mel~rie. In tijden van droogte zou de ~ehele Rijn
afvoer ook niet voldoende zijn om hat door de sluizen ven de afaluit
dijk te IJmuiden binnen gedrongen zout weer kwijt te raken.

TWee redenen zijn aan te wijzen, weardoor het zout zo bezwaar
lijk is te spuien:
Ie. da grota menging met zoat weter, waardoor de hoeveelheid water

met Cl-gehalten groter dan }OO mg/liter zo buitenaporig groot
wordt,

2e. De grotere zwaarte, waardoor het bij de bodem blijft liggen,
ook al trekt er de spuistroom overheen. Door.soheepvaart, golf
slag, diffusie e.d. komt dit di9pere zout telkens naar boven.

Schr. beveelt aan:
Ie. tegen het mengen, dat vooral in de plaasen achter'de sluizen

geschiedt, paralleldemmen te maken,
2e. tegen het bodemzout een middel toe te passen, bestaande in het

inblazen ven lucht bij de bodem. Hij heert dienaangaande proe
ven genomen in het laboratorium ven prof.Eacher te Leiden met
verrasaend reaultaat.
Hij meent, dat men op die manieren in droge tijden zeer veel

ven het Rijnwater, dat men den juist zo hard nodig heert, kan be
sparan, naar schetting zelf~ongeveer 95 ~.

Een diepliggende spuidrempel, hetgeen te IJmuiden zeer duur
wordt,' nl. ongeveer fl. 1.000.000.-, is niet nodig, zelfs niet
wenselijk.

Elke m~ zoet water, die men aan de kunstmatige gsten in de
weterkering in ons land besteadt, betekent een verspilling.




