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Zoet-zout dynamiek en beheersing
in de Rijn-Maasmonding
De Rijn- en Maasmonding (RMM gebied) beslaat
het gedeelte van de Nederlandse delta waar de
rivieren Rijn (Lek en Waal) en Maas de zee in
stromen. Het gebied heeft twee verbindingen naar
zee: de Nieuwe Waterweg aan de noordzijde, en
het Haringvliet aan de zuidzijde (Figuur 1). Waar
de Nieuwe Waterweg in open verbinding staat met
zee, wordt de Haringvliet afgesloten met de
Haringvlietsluizen. De Rijn-Maasmonding wordt
gekarakteriseerd door een complex systeem van
riviertakken, die bepalend is voor de waterverdeling en zoutindringing in het gebied.
Zoutindringing via oppervlaktewater vormt in dit
gebied een complex maatschappelijk probleem,
waarbij verschillende gebruikersfuncties, zoals
scheepvaart, zoetwatervoorziening en natuur,
verschillende belangen hebben. Goede kennis van
het systeem en begrip van de verschillende
processen die een rol spelen bij verzilting kunnen
helpen bij het bepalen van de effectiviteit van
verschillende maatregelen, maar ook inzicht geven
in de mogelijke negatieve effecten van ingrepen of
maatregelen voor gebruikers.

Onderzoekskader

De doelstelling van dit onderzoek is om de
kennis en inzichten van verzilting via oppervlaktewateren te vergroten, en beter te begrijpen
hoe chloride in het systeem van de Rijn-Maasmonding wordt verspreid.
Tijdens dit onderzoek worden een groot aantal
deel-gebieden beter bekeken. Van enkele worden
hiernaast al resultaten weergegeven. Daarnaast
lopen er ook nog vergelijkbare trajecten voor:
• Zoutverspreiding in het Noordzeekanaal en het
Amsterdam-Rijnkanaal: In welke mate is
zoetspoelen hier effectief? En met welk debiet?
• Zoutindringing op de Lek: Dit onderzoek is
vergelijkbaar met onderdeel “C. Hollandsche IJssel”
• Verziltingsstatistiek: Kan aan de hand van enkele karakteristieke parameters een inschatting
worden gemaakt van de verwachte verzilting op
verschillende locaties (in heel Nederland)?

Uit een breder scala aan deelonderzoeken, zijn hieronder vier onderwerpen geselecteerd welke zijn en/of worden
onderzocht binnen dit onderzoek. Het gaat hierbij om verschillende deelgebieden die elk een andere dynamiek
vertonen, en daarmee een geheel andere zoutproblematiek hebben:
A: Achterwaartse verzilting

C

C: Hollandsche IJssel
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Figuur 1. De Rijn-Maasmonding. Een indicatie van een sterke verzilting is weergegeven in een donkerdere kleur blauw.

A. Achterwaartse verzilting

Dit is de toename van de zoutconcentratie aan de zuidzijde van de RMM, als
gevolg van binnendringing van zout
water via de Nieuwe Waterweg (Figuur
2a). Normaal is dit in balans met het
uitgaande debiet tijdens eb (Figuur 2b).
Extreme verzilting treedt alleen op
wanneer door stormopzet extra zout
water via de Nieuwe Waterweg het systeem binnendringt (Figuur 2c).
Een aangepaste vuistregel, die over
een langer periode de waterstandverhouding analyseert, leidt tot significant betere voorspellingen.
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B. Kleine stuurknoppen
om verzilting tegen te gaan

In de RMM zijn verschillende knoppen
beschikbaar waaraan gedraaid kan worden
om zo de waterverdeling en zoutverspreiding te beïnvloeden, zoals geen onttrekking richting het Volkerak of extra spuien
door de stuw bij Hagestein (Lek). De effecten
daarvan zijn onderzocht en hieronder
weergegeven.
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Figuur 2. Waterstandsverloop bij Hoek van Holland (rood) en Moerdijk (blauw).

D. Zoutverspreiding in het Haringvliet

Om vismigratie te bevorderen worden in 2018 ook tijdens vloed de
Haringvlietsluizen “op een kier ” gezet waardoor naast vissen ook zout
water het Haringvliet wordt ingelaten. Een beter begrip van de zoutdynamiek is verkregen door analyse van het beperkte aantal verziltingscasussen tot nu toe. Indringing en terugdringing (Figuur 5) zijn
redelijk begrepen. Zoutverspreiding vanuit de diepere voormalige getijdegeulen is een groot risico en aan de hand van de huidige data niet
goed te bepalen.

Figuur 5. Terugdringing van verzilting in het Haringvliet door extra te spuien: vooral de bovenlaag.
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B: Waterverdeling
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Figuur 3. Het effect van extra spuien vanuit Hagestein (a)
en het stoppen van de onttrekking richting het Volkerak (b)

C. Zoutindringing op de Hollandsche IJssel

Verzilting van de (monding van de) Hollandsche IJssel vormt een probleem voor de zoetwatervoorziening in de omgeving van Gouda. Met name bij lage rivierafvoeren is de kans op (langdurige) verzilting het grootst. Een meetcampagne uitgevoerd in 2015 was gericht om de zoutverspreiding te bestuderen. Analyser van de meetgegevens wees uit dat:
• Er pas een risico op verzilting van
Gouda is bij een continue verzilte
monding.
• De dispersie coefficient halverwege de Hollandsche IJssel
tussen de 20 en 65 m2/s, maar:
• Dat deze dispersie ruimtelijk
varieert, en maatregelen in het
gebied deze zal veranderen.
Aan de hand van deze dispersie is
een eerste inschatting te maken van
het benodigde doorspoeldebiet om
de zoutindringing richting Gouda te
beperken.
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Figuur 4. De gemeten toename van het zoutgehalte in de Hollandsche IJssel
bij een permanent verzilte monding en geen onttrekkingen.
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