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Samenvatting 

Rijkswaterstaat, waterschappen (Scheldestromen, Brabantse Delta, Hollandse Delta) en de 

Provincie Zeeland werken samen in de “Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer”. De proef 

vindt plaats vanuit het landelijk programma “Slim Watermanagement” en is bedoeld om in de 

echte omgeving te simuleren hoe effectief de maatregel “Peilopzet” is in tijden van extreme 

droogte.  

 

De maatregel ‘Peilopzet’ is beschreven in de Redeneerlijn Volkerak-Zoommeer en kan worden 

ingezet voorafgaand aan een verwachte langdurige periode van extreem lage Rijnafvoer, waarbij 

weinig tot geen zoetwater vanuit het Hollands Diep meer ingelaten kan worden via de 

Volkerakinlaatsluizen. Van deze maatregel wordt verwacht dat het de droogtebestendigheid van 

het huidige waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer versterkt.  

 

In 2020 is een praktijkproef uitgevoerd om na te gaan of de maatregel “Peilopzet” werkt en hoe 

lang. Het doel van de praktijkproef droogte was om meer duidelijkheid te krijgen over het 

uitzakken van het peil en de toename van de chlorideconcentratie ten gevolge van een 

vermindering van doorspoeling. 

 

Het werd duidelijk dat in een scenario waarin geen water kan worden ingenomen via de 

Volkeraksluizen in combinatie met een onverminderde spuicyclus bij Bath de waterstand met 

ongeveer 3 tot 4 cm per dag uitzakt. Dat betekent dat het ongeveer 6 dagen duurt tot het peil van 

NAP 0,15m naar NAP -0,1m is uitgezakt. Wel dient rekening te worden gehouden met de tijd die 

nodig is om het peil op te zetten, namelijk 3 tot 4 dagen.  

 

Het gevolg van niet innemen van water via de Volkeraksluizen en het staken van 

spuien/doorspoelen bij Bath is de toename van de chlorideconcentraties in het hele meer (proef 

2). De verhoging van het zoutgehalte is via het vaste meetnet van chlorideconcentraties lange tijd 

niet waarneembaar, doordat het zout zich grotendeels over de bodem en uit het zicht van de 

zoutsensoren verspreidt. Dit effect wordt versterkt doordat het water nauwelijks nog beweegt 

vanwege het staken van het doorspoelen en het effect wordt pas waarneembaar wanneer het 

doorspoelen wordt hervat en verzilt water van de diepe delen met de bovenlaag mengt. 

Uitzondering op deze regel is het Bathse Spuikanaal, waar het effect van de zoutindringing vanuit 

de Westerschelde over de bodem (de zogenaamde zouttong) het eerste zichtbaar wordt. Dit is te 

verklaren doordat het kanaal een relatief lang, smal en ondiep deel is van het systeem, waardoor 

het zout het eerst waarneembaar is op de onderste zoutmeetsensor. 

 

Het herstellen van de situatie door het uitspoelen van deze verhoogde chlorideconcentraties kan 

lang duren (20 dagen) en de bijdrage van zilt water dat overloopt uit de Krammerput is daarbij 

zeker relevant. Een langere doorspoelstop kan dus leiden tot een verhoogd zoutgehalte, dat met 

name tijdens het groeiseizoen ongewenst is en bovendien niet zomaar weer uit het systeem 

verdwijnt. Deze notie dient te worden meegewogen bij het besluiten tot het inzetten van deze 

maatregel. Wel kan door het staken van de spui-operatie bij Bath het waterpeil veel langer worden 

vastgehouden in het Volkerak-Zoommeer. 

 

Het werd duidelijk dat de ontwikkeling van zouttongen bij Bath en uit de diepe voormalige 

getijstroomgeul voor de Krammersluizen af en toe leidt tot een soort zoutprop die zich mengt met 

de bovenste waterlagen en pas laat via het vaste zoutmeetnet te zien is (na menging). Varende 

metingen (TSO) kunnen dit goed in beeld brengen. Analyse van de meetgegevens tijdens deze 

proef sluit uit dat het mengen louter wordt veroorzaakt door windeffect, maar heeft ook geen 

andere relatie aan kunnen tonen. Dit laat zien dat het Volkerak-Zoommeer een watersysteem is 

waarvan de fysische processen nog niet volledig begrepen worden.     

https://www.slimwatermanagement.nl/
https://www.slimwatermanagement.nl/regio/regio-rijn-maasmonding/redeneerlijnen-0/
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1 Aanleiding en doel praktijkproef droogte 

Rijkswaterstaat, waterschappen (Scheldestromen, Brabantse Delta, Hollandse Delta) en de 

Provincie Zeeland werkten samen in de “Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer”. De proef 

vond plaats vanuit het landelijk programma “Slim Watermanagement” en was bedoeld om in de 

echte omgeving te simuleren hoe effectief de maatregel “Peilopzet” is in tijden van extreme 

droogte.  

 

De maatregel ‘Peilopzet’ is beschreven in de Redeneerlijn Volkerak-Zoommeer en kan worden 

ingezet voorafgaand aan een verwachte langdurige periode van extreem lage Rijnafvoer, waarbij 

weinig tot geen zoetwater vanuit het Hollands Diep meer ingelaten kan worden via de 

Volkerakinlaatsluizen. Van deze maatregel wordt verwacht dat het de droogtebestendigheid van 

het huidige waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer versterkt.  

 

In 2020 is een praktijkproef uitgevoerd om na te gaan of de maatregel “Peilopzet” werkt en hoe 

lang. De hypothese is dat door het bewust opzetten van het peil een periode van droogte waarin 

amper of geen water door de Volkeraksluizen kan worden binnengelaten, langer kan worden 

voorkomen dat drempelwaarden voor waterpeil wordt onderschreden bij in achtneming van de 

chlorideconcentratie. Tijdens de proef is droogte gesimuleerd door het tijdelijk staken van 

zoetwatertoevoer door de Volkeraksluizen.  

 

Om de hypothese van peilopzet te testen zijn metingen van waterstanden (landelijk meetnet water 

punten), debieten door de Volkeraksluizen, Bathse spuisluis, de Brabantse rivieren (Dintel en 

Vliet) en waar beschikbaar inlaten en gemaalgegevens van de omliggende waterschappen. 

Verder zijn metrologische gegevens (neerslag, verdamping en wind) gebruikt. 

 

De praktijkproef bestaat uit twee sub-proeven. De proeven vonden plaats vanuit het reguliere 

waterbeheer en binnen de grenzen van het Waterakkoord (peil en zout). Zo vonden ze 

bijvoorbeeld (deels) buiten het vogelbroed- en groeiseizoen plaats, vanwege de initiële peilopzet 

en de te verwachten tijdelijke schommelingen in de zoutgehaltes. Na afloop van beide proeven is 

gekeken hoe snel de normale situatie hersteld kon worden. 

 

Het Volkerak-Zoommeer heeft een belangrijke functie voor de zoetwatervoorziening naar de 

omliggende regionale watersystemen. De praktijkproef droogte is bedoeld om kennis op te 

bouwen over hoe het best kan worden omgegaan met een verwacht droogtescenario met extreem 

lage Rijnafvoer. De inlaat van water vanuit het Hollands Diep naar het Volkerak-Zoommeer kan 

tijdens een droge periode (tijdelijk) worden gestremd en/of fysiek onmogelijk zijn vanwege een 

negatief verval. 

 

Het staken van toevoer van zoetwater door de Volkeraksluizen zou, naast het uitzakken van het 

peil, een toename van het chlorideconcentratie ten gevolge hebben door de vermindering van 

doorspoeling. Verwacht werd dat naast watertoevoer door de Volkeraksluizen het al dan niet 

doorspoelen door de Bathse Spuisluis de meeste invloed op peil en chlorideconcentratie heeft en 

deze zijn hierdoor als indicatoren in de praktijkproef meegenomen. 

 

https://www.slimwatermanagement.nl/
https://www.slimwatermanagement.nl/regio/regio-rijn-maasmonding/redeneerlijnen-0/
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2 Beknopte beschrijving van de praktijkproef 

2.1 Voorbereiding praktijkproeven (opstellen plan van aanpak) 

De voorbereiding en uitvoering van de proeven vond plaats onder leiding van het Hydro Meteo 

Centrum (HMC) namens Rijkswaterstaat, waarvoor Stefan Nieuwenhuis projectleider was.  

Zowel in de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering als bij de evaluaties werden diverse partijen 

betrokken zoals de omringende waterschappen (Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse 

Delta) en de Provincie Zeeland. Deltares werd als kennisinstituut betrokken om te ondersteunen 

met een gezamenlijk plan van aanpak, de draaiboeken voor de proeven, de analyse van de 

resultaten en de eindrapportage. Door de verwachte interesse van derden in de praktijkproeven 

en de nodige communicatie met betrokkene partijen werd ook een communicatieadviseur van 

RWS bij het project betrokken. 

 

Het plan van aanpak en draaiboeken voor praktijkproef 1 en 2 twee werden voor het begin van de 

uitvoering door het projectteam goedgekeurd. Onderdeel hiervan was ook een communicatieplan 

en meetplan om de relevante gegevens te verzamelen tijdens de proef. In dit hoofdstuk wordt een 

beknopte beschrijving van de (opzet van) de praktijkproef gegeven. Voor een gedetailleerde 

beschrijving wordt verwezen naar het plan van aanpak en de draaiboeken (11205273-005-BGS-

0002, plan van aanpak, juni 2020; 11205273-005-BGS-0003, Draaiboek Subproef 1, juni 2020, 

11205273-005-BGS-0009, Draaiboek Subproef 2, september 2020). 

 

De uitvoering van twee praktijkproeven werd gepland in het Volkerak-Zoommeer vanaf de tweede 

helft van augustus op voorwaarde dat de Rijnafvoer niet werkelijk onder de 800 m3/s dreigde te 

komen binnen 10 dagen en dat grote neerslaghoeveelheden uitbleven. Op die manier konden de 

waterbeheerders heel gericht onderzoeken hoe het meer zich in de praktijk gedraagt. Het rapport 

dient ertoe om de uitvoerbaarheid van de peilopzet verder te bespreken door middel van 

afstemming met waterschappen, natuurbeheerders en de landbouwsector. 

 

2.2 Uitvoering praktijkproef  

De praktijkproeven begonnen met het opzetten van het waterpeil tot NAP +0,15 m, de maximale 

peilgrens in het waterakkoord. Zodra het peil bereikt zou zijn (en aan de randvoorwaarden 

voldaan, zie §2.3) zou de watertoevoer door de Volkerakinlaatsluizen gestaakt worden. 

Schutoperaties voor de scheepvaart bleven bij alle sluizen gewoon doorgaan. Ook de 

chlorideconcentratie is in de aanloop tot de proef actief gemanaged op 350 mg/l bij Bathse Brug 

door het doorspoelregime ook buiten het groeiseizoen aan te houden ten behoeve van de proef.  

 

Voor praktijkproef 1 zou tijdens de proef volgens het reguliere operationeel beheer gespuid 

worden bij de Bathse spuisluis (bij laag water met 1 koker). De spuioperatie zou doorgezet worden 

tot het minimale peil van NAP -0,10 m bereikt zou worden. 

 

Voor praktijkproef 2 zou ook het spuien bij Bath worden stopgezet. Hierdoor zou het peil minder 

snel uitzakken. De proef zou worden beëindigd als de chlorideconcentratie bij Bathse Brug de 

drempelwaarde van 450 mg/l bereikt zou hebben. 

 

Samengevat zou een praktijkproef de volgende stappen doorlopen: 

1. Begin van praktijkproef 1 (randvoorwaarden zijn gunstig) 

2. Actief doorspoelen om chlorideconcentratie van circa 350 mg/l bij Bathse Brug te 

bereiken (of groeiseizoen doorspoelregime bijhouden) 

3. Opvoeren peil Volkerak-Zoommeer tot max peil van NAP +0,15 m 
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4. Afsluiten van toevoer van zoetwater door de Volkerakinlaatsluizen (staken van 

vismigratie, wel afgesproken aantal schuttingen) 

5. Proef 1: Bathse Spuisluis gaat verder spuien/doorspoelen op normale operatie. Dat 

betekent geen verkorting van spuicyclus. De normale operatie van daggemiddelde 

ongeveer 20 m3/s per dag wat overeenkomt met 1 koker. Ook bij laag waterpeil wordt het 

spuicyclus verder voortgezet door met een (1) koker te spuien (normaal wordt bij laag 

water de spuioperatie gestaakt).  

Proef 2: Bathse Spuisluis staakt met spuien. 

6. Dagelijkse en reguliere metingen en monitoren en controle volgens meetplan zoals 

opgenomen in het draaiboek 

7. Proeven worden afgebroken indien: 

o Waterstand zakt onder peil van NAP -10 cm (gemiddeld Volkerak-Zoommeer of 

bovenstrooms Dintelsas Dinteloord of Benedensas De Heen), of  

o Chlorideconcentratie bij Bathse Brug stijgt boven de drempelwaarde van 450 

mg/l (alleen binnen groeiseizoen) 

8. Herstellen van peil (tot NAP 0 m) en chlorideconcentratie <450 mg/l bij Bathse Brug 

(reguliere doorspoelregime) 

 

2.3 Randvoorwaarden 

Om de proef realistisch maar toch beheersbaar te houden met de mogelijkheid tot snel herstel van 

het peil, mocht de proef alleen worden uitgevoerd indien er in werkelijkheid geen sprake was van 

een dreigende extreem lage rivierafvoer. Daarom zijn de volgende randvoorwaarden vastgesteld 

voor de uitvoering van praktijkproeven: 

 

• Rijntoevoer is voldoende om op ieder moment de proef te kunnen afbreken en waterstand 

en chlorideconcentratie te kunnen herstellen. Als realistisch droogtescenario wordt een 

Rijnafvoer <= 800 m3/s bij Lobith aangehouden. De voorspelde Rijnafvoer via Ensemble 

Dressing wordt met een zekerheid van 99% (zekerheidsinterval) niet minder dan 800 m3/s 

bij Lobith voor een 14 dagen tijdshorizon.  

• Verwachte waterstand Rak Noord niet lager dan (getij)gemiddeld NAP 0 m. Hiervoor 

wordt een 48 uur voorspelling plus een aanvulling van astronomische getij met verwachte 

rivierafvoer gebruikt (14 dagen).  

• Neerslag: Neerslag werkt averechts op de praktijkproef omdat hierdoor de waterbalans 

positief wordt beïnvloed – door directe neerslag op het Volkerak-Zoommeer maar ook 

indirect door de Brabantse rivieren Dintel & Vliet. De proef gaat door indien de 14 dagen 

weervoorspelling minder dan een derde van de gemiddelde neerslag voor die maand van 

uitvoering voorspelt.  

• Tijdsperiode: De praktijkproef vindt buiten het broedseizoen plaats (na 15 juli) 

• De normale operatie van de scheepvaartsluizen (Volkeraksluizen, Krammersluizen, 

Kreekraksluizen inclusief gemaal en Bergse Diepsluis inclusief natuurlijk sluisbeheer) blijft 

gewoon doorgaan 

• Onttrekking en afwatering (van omringende waterschappen) tijdens de proefperiode 

blijven gewoon doorgaan. 

 

2.4 Onzekerheden 

De praktijkproef is gericht om een gevoel te krijgen wat een mogelijke droogte situatie voor 

gevolgen op de beheersmaatregelen VZM heeft met betrekking tot waterstand en 

chlorideconcentratie. Hiervoor worden beschikbare gegevens verzameld tijdens de proef. Er is 

ervoor gekozen om debieten door de Krammersluizen, Bergse Diepsluis en Kreekraksluis op 

basis van historische waarden mee te nemen omdat realistische waarden niet of niet binnen het 

beoogde tijdsbestek beschikbaar waren. Ook het gebruik van inlaten en gemalen is niet 
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meegenomen. De bijdrage is gering (ten opzichte van de sluizen) en omdat niet voor alle locaties 

informatie beschikbaar was is ervoor gekozen om geen debieten hiervoor op te nemen.  

Verdamping en neerslag zijn meegenomen op basis van gegevens uit RWsOS IWP (het 

operationele peilbeheersysteem van Rijkswaterstaat). In een droogte situatie kan ervan uit worden 

gegaan dat weinig neerslag en hoge verdampingsdebieten worden bereikt. In de studie is echter 

met realistische waarden gerekend, echter met de kanttekening dat in de randvoorwaarden is 

opgenomen dat voor de perioden waarin de proeven worden uitgevoerd, indien mogelijk, zo veel 

mogelijk bij een droogte situatie wordt aangesloten. 



 

 

 

 
 

 

 

10 van 44 

  

 

Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer 

11205273-005-BGS-0013, 15 maart 2021 

3 Resultaten 

3.1 Uitvoering  

Proef 1 met doorspoelen en proef 2 zonder doorspoelen zijn succesvol uitgevoerd. Proef 1 is twee 

keer uitgevoerd omdat de eerste doorloop niet succesvol kon worden afgerond. 

 

Proef Uitvoeringsdatum (zonder 

peilopzet en herstel)* 

opmerkingen 

Proef 1 (a) 1 september 2020, 12:30 uur – 8 

september 2020 11:00 uur 

Proef is afgebroken door onvoorzien openen 

van de Volkeraksluizen 

Proef 1 (b) 11 september 2020, 9:20 uur – 17 

september 2020 12:00 uur 

Herhaling van proef 1 (a) 

Proef 2  4 november 2020, 11:30 uur – 4 

januari 2021, 02.00 uur 

De droogteproef is geëindigd op 10 december 

2020, 20.00 uur. Volledig herstel van de 

opgelopen zoutwaardes heeft geduurd tot 4 

januari 2021, 02.00 uur. 

* Leidend zijn de tijdsreeksen van de Volkeraksluizen 

3.1.1 Proef 1 (a)  

De periode eind augustus/begin september liet een goede overeenstemming met de 

randvoorwaarden zien. Er is ervoor gekozen om het waterpeil vanaf 28 augustus op te zetten van 

net onder NAP 0 m naar NAP +0,15 m. Het opzetten werd geleidelijk gedaan over enkele dagen 

om verstoringen in het Volkerak-Zoommeer te voorkomen en om binnen de kaders van 

zoetwatergebruik t.b.v. het VZM te blijven in de Rijn-Maasmonding. Op 1 september werd het 

uurgemiddelde streef-waterstand van NAP +0,15 m bereikt en begon de praktijkproef om 12 uur ’s 

middags met het sluiten van de toevoer door de Volkerakinlaatsluizen (toevoer door sluizen 

gestremd om 12:30 uur). Het heeft dus ca. 4 dagen geduurd om het peil op te zetten met 

gemiddeld ongeveer 36m3/s. 

 

In Figuur 3.1 zijn de debieten door de Volkerakinlaatsluizen en de Bathse spuisluis te zien. Van 1 

tot met 8 september is duidelijk te zien dat de toevoer door de Volkeraksluizen minimaal is (alleen 

schuttingen). Ook de spuicyclus bij Bath laat duidelijk de spuioperatie tijdens laag water zien. In 

twee instanties is deze spuicyclus onderbroken – op 5 september en 8 september – hier mist een 

spuicyclus tijdens laag water. Geautomatiseerde spuioperaties tijdens gewoon beheer 

verminderen indien het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer dicht bij de peilondergrens komt. 

Hierdoor is de gewenste spuioperatie tijdens de proef verstoord en had idealiter moeten worden 

geforceerd door de operator, wat niet is gebeurd (menselijke fout). 

 

Op 8 september is duidelijk een piek in de toevoer door de Volkeraksluizen te zien. Een reguliere 

onderhoudsactiviteit voor het smeren van de schuiven vond plaats door een onafhankelijke 

onderhoudscontractor, wat niet was voorzien.  

 

Hierdoor is het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer abrupt gestegen en heeft de projectleider 

ervoor gekozen om de proef af te breken en te herstarten. 
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Figuur 3.1 Debieten door Volkeraksluizen en Bathse Spuisluis voor proef 1a. In geel de periode voor proef 

1a, in rood de verstoringen van het doorspoelcyclus bij de Bathse Spuisluis1, 2 

 

3.1.2 Proef 1 (b) Uitvoering 

Met gunstige randvoorwaarden is het peil in 3 dagen van NAP -0,07cm weer opgezet naar NAP 

+0,15 m (gemiddeld met 45 m3/s) en is op 11 september om 9 uur ’s ochtends (Volkeraksluizen 

gestremd om 9:20 uur) gestart met de tweede uitvoering van de eerste praktijkproef (1b). 

 

 
Figuur 3.2 Debieten door Volkeraksluizen en Bathse Spuisluis voor proef 1b. In geel de proefperiode voor 

proef 1b, in rood de verstoringen van het doorspoelcyclus bij de Bathse Spuisluis3 met daarop extra 

spuioperatie om resultaat niet te verstoren. 

 

Figuur 3.2 laat zien dat de toevoer door de Volkeraksluizen van 11 tot met 17 september 

gestremd is. Ook de spuicyclus bij Bath volgt het spuien bij laag water regime. Een menselijk fout 

heeft de spuioperatie op een laag water 15 september gestopt, dat is door extra spuien op 16 

—————————————— 
1 De piek aan het begin van de spuioperatie bij de Bathse Spuisluis wordt veroorzaakt door een extra schuifbeweging t.b.v. 

vispassage. 

2 Bij de Volkeraksluizen zit een kleine (verwaarloosbare) fluctuatie in het debiet omdat door het ontbreken van echte 

schutgegevens het schutverlies wordt berekend op basis van het waterstandsverschil tussen Rak Noord en Rak Zuid. 

3 (zie voetnoot 1 & 2) 
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september verdisconteerd. De proef werd op 17 september om 12 uur succesvol afgerond met het 

bereiken van het uurgemiddelde NAP -0,10 m op het Volkerak-Zoommeer (Figuur 3.3). Hierna is 

weer water ingelaten (met gemiddeld ongeveer 40m3/s door de Volkeraksluizen tot een gemiddeld 

waterpeil van NAP 0 m, waarmee het herstel is gerealiseerd. 

 

 
Figuur 3.3 Gewogen uurgemiddelde waterstand voor het Volkerak-Zoommeer (rood: bovengrens van 0,15m 

NAP, geel: ondergrens van -0,1m NAP) 

3.1.3 Proef 2 Uitvoering 

Na afronding van proef 1b is ervoor gekozen om het opstarten van proef 2 iets te vertragen om de 

Waterschap Brabantse Delta de mogelijkheid te geven om met een lage waterstand de polder 

door te spoelen vanwege het risico op blauwalgenoverlast. Proef 2 is begonnen op 4 november 

2020 om 11:00 uur (Volkeraksluizen gesloten 11:30 uur) nadat het peil was opgezet tot NAP 

+0,15 m (Figuur 3.4). Watertoevoer door de Volkeraksluizen en waterafvoer door de Bathse 

spuisluis zijn gestremd. Door de relatief hoge afvoer van Dintel en Vliet vanuit Brabantse Delta 

dreigde het gewogen gemiddelde waterpeil boven NAP +0,15 m uit te komen. Daarom is ervoor 

gekozen om de proef tijdelijk te onderbreken om het waterpeil te verlagen door het spuien bij Bath 

tussen 15 november 19 uur en 19 november 3 uur (zie Figuur 3.5). Hierna werd de proef hervat 

met een peil rondom NAP. 

 

 
Figuur 3.4 Debieten door Volkeraksluizen en Bathse Spuisluis voor proef 2. In geel de proef periode voor 

proef 2 (zonder herstel), in rood tijdelijk doorspoelen bij de Bathse spuisluis. Korte spuioperaties/kleine pieken 

zorgen ervoor dat schuiven operatief blijven indien voor langere termijn gesloten. Deze verstoren het resultaat 

niet. 

Proef 1a Proef 1b 
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Op 9 december werd door de stuurgroep besloten om proef 2 te beëindigen omdat niet verwacht 

werd dat het waterpeil zou uitzakken, al dan niet verder stijgen met de verwachting van onstuimig 

weer. Daarom hervatte op 10 december 2020 om 2:20 het doorspoelen bij Bathse spuisluis en 

vanaf 20:00 uur is ook weer water ingelaten door de Volkeraksluizen. De proef werd pas volledig 

afgerond beschouwd toen de chlorideconcentratie bij alle zoutmeetpunten weer was hersteld tot 

450 mg/l. Door het hervatten van het spuien bij Bath, daalde de concentratie binnen enkele uren 

onder de drempelwaarde van 450 mg/l bij de onderste sensor (zie Figuur 3.6) van meetpunt 

Bathse Brug DeltaNuts. Omdat dit niet representatief was voor het hele systeem en op basis van 

de varende metingen te verwachten was dat zout afkomstig uit de voormalige getijstroomgeul 

gelegen voor de Krammersluizen in het Volkerak door het hele systeem moest spoelen, werd 

gekeken of de chlorideconcentratie weer zou stijgen om dan vervolgens weer de drempelwaarde 

te bereiken. Dat was het geval op 4 januari 2021.  

 

 
Figuur 3.5 Gewogen uurgemiddelde waterstand voor het Volkerak-Zoommeer (rood: tijdelijke onderbreking 

proef om waterstand te verlagen van NAP +0,14 m naar NAP 0 m  

 

 
Figuur 3.6 Chlorideconcentratie bij Bathse Brug (o- onder sensor op -4m NAP, b- boven sensor -0.75m 

NAP) 

3.1.4 Algemene observaties uitvoering 

Tijdens de uitvoering van proef 1 werd duidelijk dat communicatie richting de objectbedienaars 

zoals opgenomen in het communicatieplan niet voldoende was om de aangepaste operatie (het 

dichthouden van de Volkeraksluizen) onder alle omstandigheden te waarborgen. Het werd 

duidelijk dat onderhoudswerkzaamheden van aannemers vrij zelfstandig kunnen worden 

uitgevoerd en dat deze in toekomstige communicatie meegenomen moeten worden. 

 

Ook werd duidelijk dat het afwijken van het reguliere doorspoelregime bij de Bathse spuisluis goed 

gemanaged moet worden. Dat betekend dat in het geval van de eerste proef ook verder 

doorgespoeld wordt terwijl het waterpeil onder 0 m NAP zakt. Normaliter wordt dan minder 

gespuid om het te snelle uitzakken van het peil tegen te gaan. Tijdens proef 2 werd duidelijk dat 
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het schuifdeursysteem automatisch van tijd tot tijd de goede operatie van het systeem test en 

hierdoor kort afvoer toelaat. Indien het behoud van water in het Volkerak-Zoommeer van groot 

belang is, zou deze testoperatie zodoende kunnen worden beheerd dat testen tijdens geen verval 

worden uitgevoerd om zo min mogelijk waterbeweging te veroorzaken. Wel zou dat alsnog tot 

zoutindringing leiden als gevolg van grotere dichtheid van het zoute water. 

 

Een andere observatie en limiterende factor in het beheer van het systeem is de peilopzet 

snelheid. Hoewel meer dan de daggemiddelde 50 m3/s ingelaten kan worden van het Hollands 

Diep door de Volkerakinlaatsluizen, zou een te snelle instroom effect kunnen hebben op het 

waterpeil bij Rak Noord en Moerdijk via systeemwerking. Er dient daarom rekening te worden 

gehouden met een periode van 3 tot 4 dagen om het peil op te zetten.  

 

3.2 Waterstanden en waterbalans 

3.2.1 Waterstanden 

Proef 1a en 1b zijn vergeleken wat betreft de snelheid van het uitzakken van het peil. Proef 1a is 

niet afgerond (dus niet tot NAP -0,1 m), maar de data is alsnog waardevol en gebruikt in de 

analyse. De waterstanden zakten gemiddeld minder snel bij proef 1a (6 dagen en 22 uur tot 

afbreuk proef bij NAP -0,07 m; verschil van 22 cm) dan bij proef 1b, waar binnen 6 dagen en 2 uur 

het waterpeil van NAP -0,1 m bereikt was (verschil van 24 cm). Waterstanden voor periode 1a 

zakten gemiddeld 3,18 cm/dag en tijdens proef 1b gemiddeld 3,94 cm/dag. 

 

De langzamere daling tijdens proef 1a heeft te maken met meer neerslag en minder spuivolume 

bij Bath tijdens deze periode. Het gemiddeld spuidebiet voor Bathse spuisluis voor proef 1a is 

16,58 m3/s tegenover bij proef 1b 18,72 m3/s. Omgerekend over het hele meer (6110 ha 

oppervlakte, neerslag uit IWP) is in de periode van proef 1a 1,44 m3/s neerslag gevallen maar 

geen regen tijdens de periode van proef 1b. Het cumulatieve verschil van (2,14 + 1,44 =) 3,58 

m3/s komt neer op een snelheid van 0,51 cm/24 uur, waarmee het verschil tussen proeven 1a en 

1b grotendeels verklaard kan worden. Een gat van circa 1,75 m3/s (0,25 cm/uur) resteert.  

 

 
Figuur 3.7 Waterstanden proef 1a 
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Figuur 3.8 Waterstanden proef 1b 
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3.2.2 Waterbalans 

In Figuur 3.9 is de waterbalans voor proef 1a en proef 1b weergegeven als gemiddelde debieten 

over de proefperiode. De informatie bestaat uit gegevens van Rijkswaterstaat aangevuld met 

gegevens van de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta met informatie voor inlaten 

en gemalen. Verder zijn neerslag en verdamping uit IWP gebruikt.  

 

Voor de Krammersluizen, Bergse Diepsluis en Kreekraksluis is met vaste historische waarden 

gerekend van respectieve 9, 1 en 2 m3/s omdat hier geen actuele waarden beschikbaar waren. De 

jaarlijkse schutbewegingen in 2020 zijn ook vergelijkbaar met eerdere jaren (geen reductie door 

b.v. Covid-19), dus het wordt ervan uitgegaan dat deze waarden representatief zijn. 

 

De waterbalans voor proef 1a heeft een sluitpost van 2.3 m3/s indien deze wordt vergeleken met 

de verwachte afname op basis van waterstanden. Voor proef 1b is er een grotere sluitpost van 6,2 

m3/s, of 0,9 cm te weinig per dag waterstandreductie over het hele Volkerak-Zoommeer. In beide 

gevallen is de waterbalans (netto uitgaande debiet) op basis van waterstanden groter dan de 

waterbalans op basis van de balansposten. Een reden voor deze afwijking die bij proef 1b oploopt 

tot orde 20% is niet onderzocht.  

 

   

   
Figuur 3.9 Waterbalansen proef 1a en 1b (Dintelsas = Dintel, Bendensas = Vliet) 

 

De waterbalans voor proef 2 is berekend over de periode van 4 november 11:30 uur tot 10 

december 2:00 uur (879 uren). In deze periode daalt het waterpeil in totaal maar 8 cm (van 

+0,15m NAP naar +0,7m NAP, dus maar 0,2cm/dag ). De waterbalans heeft een sluitpost van -7 

m3/s, of 1 cm/dag te veel waterstandsreductie over het hele Volkerak-Zoommeer.  

 

 

Proef 1a Volume in als debiet als debiet

m3 im m3/s in m3/s

Volkeraksluizen m3 3.670

Dintelsas 3.931

Benedensas 1.690

Neerslag 892060 1.440

Verdamping 1.750

Krammersluizen 5046480 9.000

Bergse Diepsluis 1.000

Kreekraksluis 2.000

Bathse Spuisluis 16.576

Total 10.731 30.326

op basis van waterstanden in 

m3/s 21.922 m3/s

op basis van waterbalans in 

m3/s 19.595 m3/s

sluitpost 2.327 m3/s

Proef 1b Volume in debiet debiet

m3 im m3/s in m3/s

Volkeraksluizen 2.250

Dintelsas 5.777

Benedensas 1.717

Neerslag 0.00 0.000

Verdamping 1.830

Krammersluizen 9.000

Bergse Diepsluis 1.000

Kreekraksluis 2.000

Bathse Spuisluis 18.727

Total 9.745 32.557

op basis van waterstanden in 

m3/s 28.994 m3/s

op basis van waterbalans in 

m3/s 22.812 m3/s

sluitpost 6.182 m3/s
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Figuur 3.10 Waterbalansen proef 2 (Dintelsas = Dintel, Bendensas = Vliet) 

 

Voor alle proeven blijft de vraag hoe representatief de proef voor een echte droogtesituatie is. In 

tijden van echte droogte is te verwachten dat de afvoer van Dintel en Vliet mogelijk nog kleiner is 

en verdamping hoger. Wat betreft neerslag zijn alle 3 proeven acceptabel. Verdamping is voor 

proef 2 duidelijk kleiner dan voor proef 1a en 1b en zal tijdens echte droogte zeker meer in de 

buurt van 2m3/s zijn. De afvoer van Dintel en Vliet was voor proef 1b en 2 iets meer dan 7m3/s en 

voor proef 1a maar 5,6m3/s. Dat zal in droge periodes mogelijk zelfs nog minder zijn.  

 

Waarschijnlijk is een deel van de sluitpost te verklaren door de operatie van de sluizen die in de 

balans nu op basis van historische waardes zijn meegenomen.  

 

Het theoretische uitzakken van het waterpeil voor proef 2 gebaseerd op de afvoer van de 

Brabantse rivieren (aanname: 7m3/s) met operatie op basis van historische waardes voor 

Krammersluizen, Bergse Diepsluis en Kreekraksluis en zomerse verdamping (~1,8 m3/s) bedraagt 

iets minder dan 1 cm per dag over het hele meer (0,96 cm/dag). 

 

  

Proef 2 als debiet in als debiet uit

in m3/s in m3/s

Bathse Spuisluis 3.543

Volkeraksluizen (negatief) 0.753

Dintelsas & Benedensas 7.311

Neerslag 0.814

Verdamping 0.409

Krammersluizen 9

Bergse Diepsluis 1

Kreekraksluis 2

Total 8.125 16.705

op basis van waterstanden in 

m3/s 1.545 m3/s

op basis van waterbalans in 

m3/s 8.580 m3/s

sluitpost -7.035 m3/s
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3.3 Chloridemetingen 

Chloride wordt in het Volkerak-Zoommeer op de volgende 4 punten gemeten: Volkerak-Galathea, 

Nieuw Vossemeer, Bathse Spuikanaal en Bathse Brug (zie Figuur 3.11). Op elke locatie wordt 

met twee sensoren gemeten een onder sensor (o) en een sensor boven (b). Verder worden 

maandelijks varende meting (TSO) uitgevoerd op vaste meetlocaties. 

 

 
Figuur 3.11 Overzicht chloridemeetpunten (oranje stippen). Volkerak Noord en Antwerps Kanaalpand liggen 

buiten het Volkerak-Zoommeer. 

 

Figuur 3.12 laat de chlorideconcentraties zien van de 4 meetlocaties voor proef 1a. Bath (beide 

meetpunten) en Nieuw Vossemeer laten een redelijk uniforme trend zien met amper 

schommelingen over de proefperiode. Wel is vooral bij Nieuw Vossemeer duidelijk te zien dat de 

concentratie bij de onder sensor hoger is dan bij de boven sensor. Hier gaat het zeer 

waarschijnlijk om een structurele meetafwijking. In Figuur 3.15 is op 10 september op eens een 

sprong te zien (schoonmaken/kalibratie sensor) waarna de concentraties bijna gelijk op lopen. 

 

Opvallend is de chlorideconcentratie bij Volkerak Galathea. Hier is tijdens de proef een duidelijk 

verschil tussen de sensoren te zien van soms wel 150 mg/l. In de periode voorafgaand aan de 

praktijkproef dringt zout zeer waarschijnlijk vanaf de Krammersluizen door tot aan het meetpunt. 

Na staken van de inlaat Volkeraksluizen blijft de gelaagdheid stabiel. De hogere 
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chlorideconcentratie in het onderste deel van de waterkolom wordt niet opgemengd, ofwel er is 

geen periode van voldoende hoge wind om de waterkolom op te mengen. 

 

 
Figuur 3.12 Chlorideconcentraties vooraf en tijdens proef 1a (1 september 12 uur ‘s middags tot 8 september 

11 uur)  

 

Tijdens proef 1b zijn de chlorideconcentraties bij Bathse spuikanaal en Bathse brug weer het 

hoogst en redelijk stabiel over de periode. Wel is opvallend dat voor beide meetpunten de 

chlorideconcentratie aan de boven sensor hoger is dan de onder sensor voor proef 1a en proef 

1b. De TSO meting bevestigd dat niet, ook is er wel duidelijk een zoutere pluim te zien bij punten 

36/37/38. Mogelijk is hier ook sprake van een structurele meetfout, Het blijken kalibraties 

uitgevoerd te zijn op 21 september en 22 oktober 2020 waarna de structurele meetfout verdwijnt. 

Wel lopen de concentraties al redelijk snel weer uit elkaar (zie Figuur 3.15)  

 

 
Figuur 3.13 Chlorideconcentraties op11 september voor TSO meting (punt 7 in de buurt van Volkerak 

Galathea) 

 

 
Figuur 3.14 Chlorideconcentraties op10 september voor TSO meting (punt 27 Nieuw Vossemeer, tussen 36 

en 37 Bathse Spuikanaal) 
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Figuur 3.15 Chlorideconcentraties in mg/l vooraf, tijdens en na proef 1b (11 september 9 uur tot 17 september 

12 uur) en spuidebiet bij Bathse Brug in m3/s 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.16 Chlorideconcentraties in mg/l van 28 augustus t/m 2 januari 2021 bij Bathse brug (pijlen geven 

kalibratie/schoonmaak momenten aan) 

 

De chloridesensor bij Volkerak Galathea laat wel een lichte stijgende trend zien tijdens de 

uitvoering van de proef 1b. Het is onduidelijk of dat met de uitvoering van de proef of met het 

overlopen van de Krammerput te maken heeft die tijdens de varend meting op 11 september al 

aardig vol zat (Figuur 3.13) en zo mogelijk  door menging de concentraties bij Galathea heeft 

verhoogd. Bij Nieuw Vossemeer is een duidelijke reductie van chlorideconcentratie vanaf 18 

september te zien is. Hier is mogelijk een verband met het weer inlaten van zoetwater bij de 

Volkeraksluizen, maar deze snelle reactie op de verandering (ca. 24 uur) suggereert dat  ook 

andere effecten spelen, zeker ook omdat deze stijging niet bij Volkerak Galathea terug te zien is. 

 

Figuur 3.17 geeft de chlorideconcentratie tijdens proef 2 weer van 4 november tot 10 december 

maar ook het herstel doorlopend tot 4 januari 2021. Tijdens de uitvoering van de proef 2 (niet 

spuien bij Bath), blijven de chlorideconcentraties bij Volkerak Galathea en Nieuw Vossemeer 

redelijk constant voor beide sensoren (boven & onder). Bathse spuikanaal laat een lichte stijging 

in chlorideconcentratie zien, maar met name Bathse brug wordt direct beinvloed door het staken 

van de spuioperatie. Zodra de spuioperatie weer begint (10 december) laat Nieuw Vossemeer een 

stijging in chlorideconcentratie zien. Dat is mogelijk het resultaat van zilter water uit de Krammer-

Volkerak die tijdens de proef hier is toegenomen (zoutlek & sluisoperatie) en nu naar zuiden 

getransporteerd wordt. Mogelijk is het transport terug te zien in de lichte toename van 

chlorideconcentratie bij de sensoren bij Bath rond 25 december. 

 

Hier wordt de sensor 

schoongemaakt/gekalibreerd. 
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Figuur 3.18 laat alleen de chlorideconcentratie bij Bathse brug en de spuioperatie zien en het 

wordt duidelijk dat zowel tijdens het korte spuien om de waterstand naar beneden te brengen (15 

november) dan ook het spuien na afsluiten van de proef (10 december) direct een sterke daling 

van de chlorideconcentratie tot gevolg heeft. Dat geeft aan dat het redelijke kleine systeem rond 

Bath, zeer snel op doorspoelen reageert. Door het kleine systeem reageerd het ook gevoelig op 

zoutlekken door de Bathse Spuisluis, of mogelijk zout dat al eerder was ingelaten en zich dan 

verspreid door de proef. 

 

 
Figuur 3.17 Chlorideconcentratie in mg/l en spuioperatie Bath tijdens proef 2 

 
Figuur 3.18 Chlorideconcentratie in mg/l bij Bathse Brug en spuioperatie Bath tijdens proef 2 

Na afloop van de proef op 10 december heeft het nog eens 20 dagen geduurd voordat het 

zoutgehalte in het systeem was gedaald. Als indicator is hier de drempelwaarde van  450 mg/l bij 

meetpunt Bathse Brug DeltaNuts bovenste sensor (die maatgevend is voor de norm in het 

Waterakkoord, 24 dagen voor de onderste sensor) gebruikt. Hierdoor is  een directe daling onder 

de drempelwaarde van 450 mg/l bij het beginnen met doorspoelen niet als afsluiting van de proef 

beschouwd.  

 

3.3.1 TSO varende metingen 

De varende metingen voor onder andere chlorideconcentratie geven een momentopname van de 

chlorideverdeling over de waterkolom. Figuur 3.19 laat de gevaren route zien door het Volkerak en 

Figuur 3.20 voor het Zoommeer. De metingen worden maandelijks uitgevoerd.  

 

Datum TSO meting In relatie tot proef 

14 augustus 2020 Voor proef 1a 

11 september 2020 Tijdens proef 1b (begin) 

9 oktober 2020 Geen proef 

6 november 2020 Tijdens proef 2 (Bathse Spuisluis dicht) (begin) 

4 december 2020 Tijdens proef 2 (Bathse Spuisluis dicht) (einde) 

28 december 2020 Tijdens proef 2 (doorspoelen) 
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Figuur 3.19 Vaarroute TSO metingen Volkerak (NB: punt 10 ontbreekt) 

 

 
Figuur 3.20 Vaarroute TSO metingen Zoommeer 

 

In augustus is nog een stratificatie van de zoutlagen te zien die verder in het jaar afneemt. De 

putten achter de sluizen (Krammer en Kreekraksluizen in het Volkerak en Zoommeer) zijn zoals 

verwacht gevuld met zout, maar alleen in het Krammer blijkt deze regelmatig over te lopen 

(gebaseerd op TSO metingen uit het verleden). Punt 13 zit in het sluisbekken en de concentraties 

hier zijn hoogstwaarschijnlijk vooral afhankelijk van schut- en scheepsbewegingen. De hogere 

chlorideconcentraties in het Zoommeer blijken meer door menging te ontstaan van diepere zilte 

waterlagen bij Bath en Bergse Diepsluis . 

 

Uit de metingen voor de proefen aangevuld met TSO-metingen blijkt dat het mengen met zouter 

water vanuit de diepe put bij de Krammersluizen heeft gezorgd voor een zoutprop die tijdens het 

doorspoelen te zien was bij de zoutsensors van Volkerak, via het Vossemeer naar het Bathse 

Spuikanaal. De sensor bij Nieuw Vossemeer laat deze beweging het meest duidelijk zien met een 

sterke toename van chlorideconcentratie met het begin van de spuioperatie bij Bath.  

 

Op 28 december is duidelijk dat vanaf de Volkeraksluizen goed met zoetwater gespoeld is, maar 

vanaf de Krammerput blijkt een zouttong op de bodem zich richting ingang van de Eendracht te 

bewegen. Van de vaste zoutmeters wordt deze nog niet gemeten en wordt dus de proef op 4 

januari beeindigd. Er is geen direct herkenbare samenhang met de uitvoering van de proef en de 
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beweging van de zouttong. Dat wordt ook bevestigd door de toename van chlorideconcentratie in 

de Krammerput tijdens het doorspoelen.  

 

De aanname van doorspoelen bij Bath is in de december TSO metingen niet terug te zien met een 

toename van ongeveer 425 naar 450 mg/l chloride concentratie. Rond de TSO metingen (6 

december) is een kleine chlorideconcentratiepiek in de vaste metingen te zien. Na een tweede 

piek rond 9 december blijft de concentratie stabiel (begin van doorspoelen vanaf 10 december. De 

volgende concentratiestijging rond 26 december is mogelijk het resultaat van het doorspoelen van 

de zoutprop die eerder bij Nieuw Vossemeer te zien was. De TSO meting van 29 december laat 

zien dat de hoge concentraties Nieuw Vossemeer reeds gepasseerd hebben. 

 

De vaste en varende metingen geven ook geen inzicht in de bijdrage van zoute kwel omdat de 

veranderingen in chlorideconcentraties niet duidelijk aan effecten toegekend kunnen worden 

(zoutindringen sluizen, opmenging/spoelen van zout putten, zoute kwel etc.).  
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Figuur 3.21 Varende TSO metingen (juli t/m december 2020) – Ingang van Eendracht ligt tussen 11 en 9, 

Volkerak Galathea ongeveer bij 7 
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Figuur 3.22 Varende TSO metingen (juli t/m december 2020) – NieuwVossemeer punt 27, Bathse Spuikanaal 

tussen 36 en 37 

 

3.3.2 Windeffect 

Twee windstations zijn in de buurt van het Volkerak-Zoommeer, station Hansweert aan de 

Westerschelde en station Grevelingen bij het Grevelingen meer. Het station in Grevelingen meet 

windrichting en windsnelheid in Beaufort terwijl Hansweert windrichting en snelheid in m/s opslaat. 

In Figuur 3.23 en Figuur 3.24 worden windsnelheid en richting vergeleken. Deze zijn in hun trend 

vergelijkbaar dus kan ervan worden uitgegaan dat de toepassing op het Volkerak-Zoommeer ook 

acceptabel is. 

 



 

 

 

 
 

 

 

26 van 44 

  

 

Praktijkproef Droogte Volkerak-Zoommeer 

11205273-005-BGS-0013, 15 maart 2021 

 
Figuur 3.23 Windrichting Hansweert en Grevelingen 

 

 
Figuur 3.24 Windsnelheid Grevelingen en Hansweert 

 

Een vergelijking van windrichting, windsnelheden en chlorideconcentratie is in Figuur 3.25 tot 

Figuur 3.27 gepresenteerd voor proef 1a, 1b en 2. Er blijkt geen direct verband te zijn tussen 

windsnelheid en richting en verhoging van de chlorideconcentratie (menging) over de waterkolom. 

Effecten zijn met name nabij de oppervlakte mogelijk en kunnen heel erg klein zijn. Hier als 

onderdeel van deze proef niet uitgebreid aandacht aan besteed. .  

 

Een verwachte correlatie met windsnelheid en het  opmengen van zout uit de Krammerput is in de 

gegevens niet terug te zien, maar ook niet uit te sluiten. Mogelijk leidt harde wind tot een circulatie 

patroon (oppervlakte met wind mee, nabij bodem tegen de wind in).  . Een onderzoek naar 

langere termijn windeffecten, circulatie en het effect op zouttongen is niet onderdeel van deze 

studie. 
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Figuur 3.25 Windrichting, windsnelheid en chlorideconcentratie proef 1a 
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Figuur 3.26 Windrichting, windsnelheid en chlorideconcentratie proef 1b 

 

 

 
Figuur 3.27 Windrichting, windsnelheid en chlorideconcentratie proef 2 
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4 Conclusies 

4.1 Conclusie 

Het doel van de praktijkproef droogte in het Volkerak-Zoommeer was om meer duidelijkheid te 

krijgen over het uitzakken van het peil en de toename van de chlorideconcentratie ten gevolge van 

een vermindering van de doorspoeling. 

 

Het werd duidelijk dat in een scenario waarin geen water kan worden ingenomen door de 

Volkeraksluizen de waterstand met ongeveer 3 tot 4 cm per dag uitzakt afhankelijk van neerslag 

en verdamping, de afvoer van Dintel en Vliet en de overige inlaten. Dat betekent dat, bij een 

onverminderde spuicyclus bij Bath, door het opzetten van het peil ongeveer 6 dagen tot de peil is 

uitgezakt. Wel dient rekening te worden gehouden met de tijd die nodig is om het peil op te zetten, 

namelijk 3 tot 4 dagen. Terug redenerend betekent dit dat het besluit om het peil op te zetten moet 

worden genomen ongeveer 5 dagen voordat het inlaten van zoetwater moet worden gestaakt. 

 

Het opzetten van het peil bij droogte moet ruim van tevoren gebeuren om systeemwerking te 

voorkomen in het Hollands Diep bij een al lage rivierafvoer en omdat door de te snelle inname van 

water meer slib het Volkerak-Zoommeer kan worden meegevoerd. 

 

Proef 2 heeft duidelijk gemaakt dat een beslissing tot het staken van spuien/doorspoelen bij Bath 

het toenemen van de chlorideconcentraties tot gevolg heeft bij Bath. Nieuw Vossemeer en 

Galathea laten tijdens de proef geen toename zien en pas na afloop wordt een stijging van 

chlorideconcentratie gesignaleerd. Bovendien is de toename van het zoutgehalte via het vaste 

meetnet van chlorideconcentraties lange tijd niet waarneembaar, doordat het zout zich 

grotendeels over de bodem en uit het zicht van de zoutsensoren verspreidt. Dit effect wordt 

versterkt doordat het water nauwelijks nog beweegt vanwege het staken van het doorspoelen en 

het effect wordt pas waarneembaar wanneer het doorspoelen wordt hervat (en het netto transport 

naar zuiden wordt hervat) en de waterlagen worden gemengd. Uitzondering op deze regel is het 

Bathse Spuikanaal, waar het effect van de zoutindringing via de Bathse Spuisluis over de bodem 

(de zogenaamde zouttong) het eerste zichtbaar wordt. Dit is te verklaren doordat het kanaal een 

relatief lang, smal en ondiep deel is van het systeem, waardoor het zout sneller waarneembaar 

wordt door de onderste zoutmeetsensor dan in de rest van het systeem. 

 

De gegevens laten geen uitspraken over zoute kwel toe omdat de mogelijke effecten niet duidelijk 

aan de oorzaak kunnen gekoppeld. Ook voor de zoute kwel geldt dat effecten waarschijnlijk dieper 

in de waterkolom beginnen, dus uit zicht van de vaste sensoren. 

 

Blijft de vraag hoe het mogelijk is dat zoutwater vanuit de Westerschelde binnen leek te dringen in 

het Bathse Spuikanaal terwijl de Bathse Spuisluis tijdens de proef was gedeactiveerd (inclusief 

smeercycli en vispassagestand) en alle zes schuiven van de Bathse Spuisluis in 2019 nog zijn 

vervangen. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat de keren dat gespuid werd (kort) voor en 

gedurende de 2e praktijkproef, meestal maar één koker werd ingezet. Eerdere 

beheerderservaring heeft geleerd dat met de inzet van één koker het oprukken van de zouttong in 

het Bathse Spuikanaal niet kan worden voorkomen. Mogelijk is dus dat bij aanvang van de 2e 

praktijkproef nog een zouttong zat te sluimeren op de bodem en onder de onderste zoutsensor bij 

meetpunt Bathse Brug Delta Nuts bleef, waardoor weinig nodig was om de zouttong verder te 

laten opmengen tot het punt dat deze waarneembaar werd. Dit is een belangrijk argument om 

vaker varende metingen in te zetten in het Bathse Spuikanaal, als aanvulling op het vaste 

zoutmeetnet. 
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De varende metingen (TSO) laten ook zien dat het zout uit de diepe voormalige getijstroomgeul 

voor de Krammersluizen af en toe omhoogkomt als een soort zoutprop om zich te mengen met de 

bovenste waterlagen. Dit fenomeen wordt vaker waargenomen, maar het is niet duidelijk welk 

fysisch proces dit veroorzaakt. Wel is door de analyse van de meetgegevens tijdens deze proef uit 

te sluiten dat dit louter wordt veroorzaakt door windeffect, wat aanvankelijk werd gedacht. Dit laat 

echter wel zien dat het Volkerak-Zoommeer een watersysteem is dat -wat het gedrag van zout 

betreft- nog niet volledig begrepen wordt en hierdoor voorlopig nog niet alle vraagstukken door 

een zoutverspreidingsmodel beantwoord kunnen worden. De afhankelijkheid van het vaste 

zoutmeetnet, aangevuld met varende dieptemetingen, is groot en onontbeerlijk.  

 

Het herstellen van de situatie door het uitspoelen van deze verhoogde concentraties kan lang 

duren (20 dagen. en dan gaat het alleen om het uitspoelen van de verhoging door het weer 

opstarten van netto transport door het systeem. Om de zoutputten uit te spoelen is mogelijk nog 

meer tijd nodig. Zo wordt al vanaf 1 februari begonnen met doorspoelen om op 15 maart (begin 

groeiseizoen) een goede uitgangspositie te hebben. Alsnog kan het staken van spuien en daarna 

weer opstarten leiden tot een ongewenst hoog zoutgehalte, dat met name tijdens het groeiseizoen 

ongewenst is en bovendien niet zomaar weer uit het systeem verdwijnt. Deze notie dient te 

worden meegewogen bij het besluiten tot het inzetten van deze maatregel om langdurig te 

stoppen met spoelen. 

 

Wel kan door het staken van spui-operatie bij Bath het waterpeil veel langer worden 

vastgehouden in het Volkerak-Zoommeer. Proef 2 werd uitgevoerd in de herfst met regen (en 

daarmee ook meer afvoer van de Brabantse rivieren),  minder verdamping en minder inname door 

de waterschappen dan te verwachten is in de droge zomermaanden, dus ontstond wat peil betreft 

een vertekend beeld waarin het peil niet uitzakte, maar steeg. Dit doet echter niet veel af aan de 

observaties rondom het chloridegehalte. 

 

De praktijkproef had de focus op waterpeil en chlorideconcentratie. Wel zijn er ook andere 

overwegingen die zouden mee kunnen spelen zoals dat een scenario zonder doorspoelen in een 

droogte periode tot meer overlast van blauwalgen kan voeren of dat waterpeilen binnen het 

afgesproken waterakkoord alsnog een nadelige situatie voor het watermanagement van de 

waterschappen ten gevolge kan hebben. 

4.2 Aanbeveling 

De volgende aanbevelingen worden op basis van de observaties van de praktijkproef droogte 

gemaakt. 

 

Optimaliseren van doorspoelbeleid door Krammersluizen met IZZS 

Wat betreft de zoutprop bij de Krammersluizen, dit geeft het belang aan van het nieuw te 

realiseren innovatieve zoet-/zoutscheidingssysteem in de Krammersluizen; IZZS zal extra 

mogelijkheden geven om het waterpeil en het zoutgehalte in het Volkerak-Zoommeer aan te 

sturen, met name door het hieraan gekoppelde spuimiddel. De doorstroming vanuit het Hollands 

Diep door het Volkerak via de Krammersluizen naar de Oosterschelde is daarom van groot 

belang. Het zoute water wat zo nu en dan omhoogkomt uit de diepe delen van het meer (de 

voormalige getijstroomgeulen uit de tijd voor de Deltawerken) kan dan rechtstreeks in de 

Oosterschelde gespuid worden en hoeft niet meer via een lange omweg door het 

Eendrachtkanaal, het Zoommeer en het Bathse Spuikanaal naar de Westerschelde geleid te 

worden. Het is aan te bevelen om in de jaren na realisatie van het nieuwe zoet-

/zoutscheidingssysteem diverse doorspoelstrategieën uitgebreid uit te proberen en daarbij 

veelvuldig gebruik te maken van varende dieptemetingen om het effect ervan te begrijpen en het 

doorspoelen via de Oosterschelde te optimaliseren, in samenhang met de doorspoelstrategie naar 

de Westerschelde. Goed leren omgaan met de dan beschikbare stuurknoppen is essentieel om 

het huidige waterbeheer, waarbij een laag zoutgehalte wordt nagestreefd tijdens het groeiseizoen 
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t.b.v. de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta, zo lang als de klimaatverandering het 

toelaat door te kunnen zetten. 

 

Zoutsensoren dieper in de waterkolom 

Veel van de processen rond chloride beginnen dicht bij de bodem en hiermee uit zicht van de nu 

geïnstalleerde vaste meters. De mogelijkheden om de sensoren dieper in de waterkolom te 

plaatsen zou op haalbaarheid moeten worden getoetst.  

 

Meer varende metingen 

Varende metingen geven nu al een 3 dimensionaal beeld van de chlorideconcentratie door de 

hele waterkolom. Deze metingen zijn zeer waardevol maar door de lage frequentie is het moeilijk 

om effecten duidelijk aan oorzaken te verbinden. Verhogen van de frequentie van de metingen of 

mogelijk een meetcampagne (gelimiteerd) in tijd met zeer hoge meetdichte zouden een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren. 

 

Gebruik van modellen 

Ook al is het chloridesysteem in het Volkerak-Zoommeer nog niet volledige begrepen en kan een 

model metingen op dit moment niet vervangen, kan een model wel een sterk hulpmiddel zijn om 

oorzaken en effecten te koppelen. Een grotere aantal (varende) metingen en/of diepere installatie 

van vaste meters geven meer kalibratiepunten die een model steeds meer kunnen verbeteren. 

Het gebruik van een model voor de periode van de praktijkproef zal een interessante extra 

interpretatiebasis beschikbaar stellen. 

 

Verdere vraagstukken  

Zoals aangegeven was de proef gericht op het verbeteren van inzicht in waterpeil en 

chlorideconcentratie bij beheersmaatregel droogte in het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoeken 

van andere factoren, zoals blauwalgen of invloed op watermanagement van omliggende 

waterschappen, die ook een rol spelen in een afweging van de inzet van deze maatregel in 

droogteperiodes moeten ook meegewogen worden om de haalbaarheid en doeltreffendheid van 

deze maatregel te bepalen. Optimalisatie van combinaties van meest doeltreffende maatregelen 

op basis van de water- en weersprognoses en van de verwachte effecten voor de omgeving 

verdient aanbeveling, d.m.v. een operationeel beslisinstrumentarium als onderdeel van het 

peilbeheersysteem. 
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A Bijlage TSO varende metingen (alle parameters) 
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