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RAPPORT: Alg. 247.
C 126fJ.

Ir K.C. Zijlstra.

(Prov.Waterstaat Zuid-Holland)
Het verziltingsnrobleem in Zuid-Holland.

1950. 78 blz. 7 bijlagen. 0,25 cm.

De toelaatbare grens (zout-zoet) is naoelijk geheel afhan
kelijk van het doel waarvan het water gebruikt moet worden.
Algemeen wordt als grens echter aa~genomen 300 eg Cl/I. Is
de concentratie lager, dan opreekt men van zoet, is deze hoger,
van zout water. Er zal dus getracht moeten worden e zoutconcen
trsti€ in de boezemwateren beneden deze Grens te houden. De
laatste tijd wordt deze arens echter gevaurli,jk bClladerd in
Zuid-Holland en op vele plaatsen so~s zelfs overochreden.

lIet blijkt, dat de raten in de schoorwal belangrijk groter
zijn geworden in verhouding met vroeger. De zoute kwel werd in
de hand gewerkt door de droogmakerijen. Door verdieping der
rivieren en uitbreiding der havens koet bij elk getij meer zout
wator binnen dan vroeger, evenals door de aanleg van de grote
zeesllli3en en schutsluizen. Tevens neemt de verzil tinc toe,
door de grotere zoutconcentratie op de bovenrivieren.

Dat dit probleem drincend is blijkt uit het feit, dat
tijd"ns de lage afvoeren in de zomer van 1947 on 1949 de
zoutgrens bij Krimpon l~. Dit wil dus zeggen, dat de Nieuwe
Waterweg en Nieuwe Maao roeds ~out waren. On het inlaten van
zout Wit ter te voorkorlen of al thans te beperken, heeft Delfland
een genaaltje f,esticht te Leidscndam en een voorziening g~troffen

voor inlating van de Hollandse IJssel; voldoende is di t echter
niet. Ook voor de eilanden in de Zuidhollandse watpren is deze
verzilting op verschillende eebie~en (landbouw, watervoorziening)
fataal.

Do zoute kwel is een zeer na~elige factor. De beperking ervan
komt tpr sprake (han~hnving zoetwaterzakken onder de duinen;
afoluitende Holocene bovenlagen in tact laten; boezemwater
zoet houden). Wat betreft de bestrijdinG van het zout dat door
sluizen naar binnen komt wordt opgecerkt, dat dit beperkt kan
worden door schutkolkbemaling, zoutsoherm in het knnaal naar
een spuisluis, zoutmolen en inblazen van lucht langs de bodem
van het kanaal. De bestrijding van het zout op de bel edenrivieren
zal de beste gevolGen hebben bij afsluitine der zeearmen.
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