
[ SCHAAL 1 300000

__ L~~ VA~
I

300ms. CHLOOR PER LITER 1908 -19S6-1947
RAPPORT NO 212

...... A.Jt

DA

.,"".!E.!,..

TOELICHTING

~ ~===l 190e(RAMAER)

LW---j )HW--- 19~O(~VEEN

LW -1 1947 B'J MINIMUM I
HW. OPPERWATERAFVOER

"~ Lc~

o

D'\P

o N D~ E
o 6a~~c.h~

""A ... ."

NoOrdaoch.."

••
oROTTE~AM

••

W A A R

OtlO~

L M

"K ~,E

" ""N...m.n"à,
\

,oVlaaa

03t ...,. ..__,.~.. ",.•,

,
"
'OE

~~ ON'

~
(Ç' 0' Ic.vw~d~k

-, \
\. \

----..
Den Bom';.1

OoIlge-n6plut 0

~
..

p"
.... -9 A1 ...., OL,c.t.

"'~~ V

00<'10 ....."...
''''~

H.,.klngen------.
OVERFLAKKEE

NO
èi

BnJinl&5ce

Z~.. ~,~
,'l

"',.
,.t"'~~

O':>tev."I~'.

~••
~

"r~~~'f

DUIVELA

VOO R

b~



68

RAPPORT: Ale. 212.
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Dr Ir J. van Veen. De strijd tegen de verzouting van ons
polderland.

1949. 5 blz. 0 bijl. 0,3 cm.

Uit proeven is gebleken, dat zout in de bodem van een tuin
bouwgebied zeer nadelig is. Door tomaten te begieten met water
van 300, 600 en 1200 mg Cl/I, verminderde de productie resp. met
15, 28 en 35%. In droge zomers is de schade aan de tuin- en land
bouwproducten toegebracht, enorm.

Door het zoete water in het Ijsselmeer is dit zoutprobleem
in het noorden tamelijk wel opgelost. In het zuidwesten van het
land daarentegen is de strijd nog in een begin.

Als maximaal toelaatbaar voor zoet water, ia een zoutgrens
vastgosteld van 300 me Cl/I. ((,rens zoet __ brak 'mter). Ook blijkt
dat de grens van 300 mg/l zich steeds verder verplaatst, in stroom
opwaartse richting.
Zo lagen de inlaatsluizen van Delflnnd in 1893 5 km van zee; in
1921 13 km; in 1934 28 km en in 1947 moest er in Rotterdam een ge
maal gebouwd worden en bovendien water inlaten via Schie- en Rijnland.
Ook de drinkwaterleiding kreeg moeilijkheden dit jaar.

Een ander probleem is het zout dat de Rijn afkomt, tengevolge
van lozing van afvalproducten in Duitsland, op deze rivier.
In 1947 was het chloorgehalte op ne Lek 220 mg/l; dit nadert
bedenkelijk de 300 mg/l. In Noord-Hollanà he~ft men dan nog te
kampen met het zout, dat er binnenkomt door de schutsluizen te
Ijmuiden.

De verzilting tege~ te gaan, zou mogelijk zijn door het vol
Gende toe te pasDe'l of ui t te voeren:

a. kus tlenate ver',oTten of zoute Jluizen verbe teren of sluiten
(eeheel of gedeeltelijk).

b. overeenkoMst met buurstaten, dat 't Ri.in~ater de grens van
100 mg chloor/l niet zal ove~schrijden.

c. 't oppotten van Rijnw:lter 0," droge tij<1cn t~ kunn,,'l doorstaan.
d. nieuwe zoetw~terboe7.c~s maken.
€:. het lrcn,~en v:\n zoetwat::=r i!1 ~c duinen, 0:0. x','!E:l ond,er de

duinon te verklcinc!î.




