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Verzilting 
 
Wat is verzilting? 
Als in zoet water het zoutgehalte toeneemt, spreken we van verzilting. In droge periodes neemt de 
verzilting toe, omdat er dan weinig water beschikbaar is om het zoute zeewater ‘terug te duwen’ of 
door te spoelen. Dit speelt het meest bij de Nieuwe Waterweg, omdat die in open verbinding staat 
met de zee.  
 
Verzilting speelt ook bij kanalen die in zee uitkomen, zelfs als er een schutsluis tussen zit. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij het Van Harinxmakanaal in Friesland, het Noordzeekanaal en de Schelde-
Rijnverbinding. Met het schutten van de schepen kan zout water meekomen. 
 
Ook de diepe polders in West-Nederland kunnen in droge periodes last hebben van verzilting. Het 
kwelwater heeft een hoog zoutgehalte (chloridegehalte) waardoor het water verzilt als er 
onvoldoende kan worden doorgespoeld. 
 
Welke maatregelen worden er genomen om verzilting tegen te gaan? 
Door de ligging van Nederland bij de zee is verzilting geen bijzonder verschijnsel. Het rivierwater in 
bepaalde provincies (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant) kan door droogte (te) zout worden. 
Waterbeheerders zijn eraan gewend, en kunnen eventueel extra maatregelen nemen om het 
zoutgehalte te beperken door zoet waterbuffers te behouden en waar mogelijk te vergroten. Ook 
wordt bekeken hoe de instroom van zout water uit zee kan worden tegen gehouden.  
 
Dit gebeurt onder meer in droge periodes door de afvoer bij de Haringvlietspuisluizen te stoppen. 
Het effect hiervan is dat meer water via de Nieuwe Waterweg naar zee zal stromen waardoor de 
indringing van het zoute water langer kan worden tegengegaan. Omdat in droge periodes de kans 
op verzilting toeneemt, voert Rijkswaterstaat extra zoutmetingen uit. Dat gebeurt onder meer op 
het Volkerak (een bron van water voor de landbouw), het stuk tussen de Nieuwe Waterweg en de 
Hollandsche IJssel (bij Gouda zit de bron van water voor het Groene Hart) en op het 
Noordzeekanaal (de zouttong kan via het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal de drinkwaterwinning bij 
Loenen aan de Vecht bereiken). 
 
Ook is er in de Krammersluizen, op de grens van de zoute Oosterschelde en het zoete Krammer-
Volkerak, door Rijkswaterstaat een zoet-zoutscheidingssysteem aangebracht. Een andere oplossing 
is om door te spoelen met zoet water, waardoor het zoutgehalte door de menging van zoet en zout 
water omlaag gaat. Deze oplossing gebeurt onder meer in de buurt van Bath, waar de Schelde-
Rijnverbinding uitkomt in de Westerschelde. Ook bij de Volkeraksluizen wordt continu zoet water 
doorgelaten om het zoutgehalte op het Volkerak niet te ver te laten oplopen. Door met meer 
schepen tegelijk te schutten (alleen door sluizen te laten gaan als die helemaal vol zitten), wordt 
verzilting ook tegengegaan. In bepaalde gevallen kan worden besloten beperkt te schutten bij 
alleen laag water (minder water nodig bij het schutten) of zelfs helemaal niet schutten als er 
kwetsbare belangen worden bedreigd. Zo kan besloten worden de Haringvlietschutsluizen minder 
vaak te openen en alleen bij eb te schutten. Dat betekent dat het scheepvaartverkeer langer zal 
moeten wachten.  
 
Bij aanhoudende droogte kan de zogenoemde zouttong in de Nieuwe Waterweg verder 
landinwaarts oprukken. Een groot deel van het zoete water dat bij Lobith via de Rijn en bij Eijsden 
via de Maas het land binnenkomt, wordt gebruikt om die instroom tegen te gaan.  
 
Door het uitvoeren van deze maatregelen is er bijvoorbeeld meer water beschikbaar voor de 
bestrijding van de verzilting op het Volkerak-Zoommeer. Via de Volkeraksluizen op de grens van 
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kan dan extra zoet water worden aangevoerd. 
 
Wat zijn zout- en visriolen en welke functie hebben deze tegen verzilting? 
Bij het Haringvliet zijn verschillende maatregelen getroffen om verzilting te bestrijden. Omdat zout 
water zwaarder is dan zoet water zal dit naar de bodem zakken. Zogenaamde zoutriolen worden 
verder opengezet, zodat het zoute water bij eb weg kan stromen. Een zoutriool is een diep gelegen 
goot onder water waarin het zoute water met de ebstroom naar zee wordt gestuwd. 
 
Voor de intrek van vis vanuit zee zijn op verschillende plaatsen ook voorzieningen getroffen om bij 
vloed water in te laten, de zogenaamde visriolen. Een visriool is een soort kattenluikje voor vis, 
een pijp waar vis doorheen kan zwemmen of zich met de vloedstroom laten meevoeren (glasaal). 
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Omdat hiermee ook verzilt water binnenkomt, worden de visriolen gesloten om de verzilting te 
bestrijden.  
 
Welke maatregelen treffen de waterschappen tegen verzilting?  
Zout dringt vanuit zee bij vloed de grote rivieren in maar ook vanuit de ondergrond (zoute kwel) 
waardoor het zoutgehalte te hoog wordt (verzilting). Dit (relatief) zoute water heeft een negatieve 
invloed op de natuur en de gewassen. Waterschappen bemonsteren daarom het water regelmatig 
op onder meer het zoutgehalte. In droge situaties is er minder water beschikbaar om het 
watersysteem door te spoelen. Bovendien neemt het zoutgehalte van het water toe door 
toenemende zoute kwel, waardoor het water te zout wordt om natuurgebieden maar ook de land- 
en tuinbouw (met name de meest kwetsbare gewassen als boomteelt, bollenteelt en de 
glastuinbouw) van water te voorzien.  
 
De waterschappen zorgen in deze gebieden voor:  

• het waar mogelijk zoveel mogelijk water in te laten;  
• het sluiten van inlaten die te zout zijn geworden.  

 
Maatregelen tegen verzilting IJsselmeer  
Het zoutgehalte van het IJsselmeer is de afgelopen periode langzaam opgelopen.  
Oorzaken: 
1. Vanwege de droogte wordt er sinds anderhalve maand niet of nauwelijks meer gespuid bij de 

Afsluitdijk. Het spuien zorgt er normaal gesproken voor dat het zoute water van het 
IJsselmeer wordt teruggebracht naar de Waddenzee.  

2. De zoutconcentratie in de IJssel is langzaam gestegen. Omdat de IJssel uitmondt in het 
IJsselmeer neemt ook het zoutgehalte van het IJsselmeer toe. 

3. De afgelopen weken heeft het af en toe hard geregend. In die perioden moesten de 
waterschappen overtollig water wegpompen naar het IJsselmeer. Meestal heeft dit water een 
iets hoger zoutgehalte dan het water van het IJsselmeer. Voor de totale zoutbelasting van het 
IJsselmeer is dit overigens een erg klein bijdrage. 

  
Het IJsselmeer is de drinkwaterbron voor de provincie Noord-Holland (drinkwaterbedrijf PWN). 
PWN is het enige drinkwaterbedrijf dat het IJsselmeer als bron heeft. Om het zoutgehalte van het 
IJsselmeer te verlagen zijn de volgende maatregelen genomen: 
 

• Dinsdagavond 21 augustus is het laagwater in de Waddenzee benut om water uit het 
IJsselmeer te spuien De waterstand van het IJsselmeer is hierdoor ongeveer één 
centimeter gedaald. Dat is geen bezwaar omdat de voorraad water in het IJsselmeer groot 
is, vorige week is het IJsselmeer nog aangevuld door de neerslag, en waterschappen 
nemen op dit moment minder water in dan de afgelopen maand. 

 
• Bellenschermen in de schutsluizen zorgen ervoor dat zout water aan de kant van de 

Waddenzee zoveel mogelijk buiten de schutsluis blijft. 
 

• Er worden zogenaamde zouthevels ingezet om zout dat zich al heeft opgehoopt in ‘putten’ 
achter de sluizen terug te brengen naar de Waddenzee. 

 
• Om te voorkomen dat zout water zich opnieuw gaat ophopen in de zoutputten achter de 

sluizen worden pompen geïnstalleerd die het water direct terug kunnen brengen naar de 
Waddenzee. 
Zoutputten zijn diepe kuilen in de bodem onder water waarin het (zwaardere) zoute water 
zich ophoopt. Normaal gesproken worden deze kuilen met het spuien af en toe leeg 
gespoeld. Om zoet water in het IJsselmeer te behouden en aan de vraag naar water te 
voldoen, is het IJsselmeer al enige tijd niet ‘doorgespoeld’, waardoor de putten vol zijn 
geraakt. Het zoute water stroomt nu langzaam over de rand van de putten en kan zich 
verspreiden over het IJsselmeer als geen maatregelen worden genomen. 

 
• Naast het nemen van maatregelen bij de Afsluitdijk stopt Rijkswaterstaat met het spuien 

van water uit het Markermeer naar het IJsselmeer. Het Markermeer heeft namelijk een iets 
hoger zoutgehalte. In overleg met de waterschappen Hollands Noorderkwartier en Fryslân 
wordt zo weinig mogelijk water op het IJsselmeer geloosd. 
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