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Samenvatting
Externe verzilting is een onderwerp dat op dit moment sterk leeft bij Rijkswaterstaat en Deltares. Daarvoor
zijn 3 aanleidingen: 1) de zoutproblematiek is prominenter geworden door droge zomers, 2) er zijn
uitbreidingen gepland van de schutsluizen in l.Jrnuidenen Terneuzen en mede daardoor is er 3) een tekort
geconstateerd aan kennis en er zijn beperkingen geconstateerd in de hydrodynamische modellering.
Dit document bevat een eerste opzet van de meet- en monitoringsbehoefte, ten behoeve van de kennis- en
modelontwikkeling op het gebied van verzilting van het hoofdwatersysteem. Die behoefte is opgesteld voor
de meest relevante parameters voor zoutindringing en -verspreiding, zoals zoutgehalte, waterstand, debiet,
stroming, temperatuur en geometrie. Daarbij zijn eisen aan de informatie benoemd zoals ruimtelijke dekking,
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, meetfrequentie, real-time of offline, project of continue, etc. De vraag naar
benodigde informatie is daarbij zoveel mogelijk losgekoppeld van de al beschikbare informatie. Dit gaf de
vrijheid om te kunnen denken over wat werkelijk nodig is.
De informatie is opgesteld door het beschouwen van de volgende watersystemen:
1. Rijn-Maasmonding als illustratie van Zoutindringing in estuaria
2. Sluizencomplex IJrnuiden en het Noordzeekanaal als voorbeeld van zoutverspreiding na zoutlek door

scheepvaartsluizen.
3. Krammersluizen eveneens als voorbeeld als voorbeeld van zoutverspreiding na zoutlek door

scheepvaartsluizen.
Opvallend resultaat is dat de proceskennis bekend wordt versteld, maar de systeemkennis tekort schiet.
Daarvoor zijn niet altijd meer metingen nodig. Vaak is een betere ontsluiting en analyse van bestaande
metingen al een stap voorwaarts. Waar metingen nog uitgebreid dienen te worden, is in de zouttong, vrij
dicht boven de bodem van de vaargeul. Verdere uitwerking van de bevindingen in dit document vindt plaats
in de Rijkswaterstaat projecten die al lopen of dit jaar starten in de genoemde gebieden.
De resultaten van deze studie vormden tevens input voor de discussie die begin 2014 is gevoerd over
efficiënter meten en noodzaak tot inzet en ontwikkeling van nieuwe meetmethoden.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Externe verzilting is een onderwerp dat op dit moment sterk leeft bij Rijkswaterstaat en 

Deltares. Daarvoor zijn meerdere aanleidingen: de zoutproblematiek is prominenter 

geworden door droge zomers, er zijn uitbreidingen gepland van de schutsluizen in IJmuiden 

en Terneuzen en mede daardoor is er een tekort geconstateerd aan kennis en zijn er 

beperkingen geconstateerd in de hydrodynamische modellering. Het kennistekort betreft 

zowel de indringing van zout via open waterwegen als via schut- en spuicomplexen. Voor de 

laatste is uitbreiding van kennis nodig van de effectiviteit van bestaande en nieuwe zoutlek 

beperkende maatregelen op de totale zoutindringing.  

Ten aanzien van verzilting van oppervlaktewatersystemen zoekt Rijkswaterstaat naar een 

samenhangende programmering van activiteiten ten behoeve van uitvoering van haar 

primaire taken [Kielen 2013-1]. Een van de urgente activiteiten waar Rijkswaterstaat die is 

benoemd is het opstellen van een plan voor doelgerichter meten van verzilting in het 

hoofdwatersysteem. Dit om de systeemkennis en modelontwikkeling te ondersteunen die 

nodig is voor beantwoorden van belangrijke beheervragen. 

De discussie van benodigde metingen ten behoeve van modelverbetering is vrijwel 

onafhankelijk van de modelkeuzes die uiteindelijk worden gemaakt. Alleen is het wel zo dat 

Deltares en Rijkswaterstaat de bestaande hydrodynamische modellen gebruiken als middel 

om de kennis vast te leggen. Ze geven daarmee een goed beeld van de huidige kennis (en 

de tekortkomingen daarin) van de systemen waarin zoutindringing een rol speelt.  

1.2 Doel 

 

Het doel van deze studie is de meet- en monitoringsbehoefte, ten behoeve van de kennis- en 

modelontwikkeling op het gebied van verzilting van het hoofdwatersysteem in kaart te 

brengen. Dit document bevat de meet- en monitoringsbehoefte (parameters) en de eisen die 

aan de informatie gesteld worden zoals de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, real-time of 

offline, project of continue, frequentie etc. 

Dit beperkt zich niet tot zout, maar strekt zich ook uit tot andere relevante parameters die van 

belang zijn voor zoutindringing en -verspreiding zoals waterstand, debiet, stroming, 

temperatuur en geometrie. 

De uitkomsten van deze studie kunnen gezien worden als een bouwsteen voor een meetplan 

om te kunnen voorzien in de totale informatiebehoefte van Rijkswaterstaat. 

1.3 Werkwijze 

 

Deze inventarisatie is tot stand gekomen op basis van een aantal gesprekken met RWS-ers 

en Deltarianen, en documentatie van lopende projecten. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

drie verschillende processen bij zoutindringing. 

 

1. Zoutindringing in estuaria 

2. Zoutverspreiding na zoutlek door scheepvaartsluizen of zouttransport door spuisluizen 

of inlaten. 

3. Zout als gevolg van landelijke waterverdeling (achtergrond waarde van bovenstrooms 

aangevoerd water en herverdeling van water bij waterschaarste) 
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De eerste twee processen zijn nader geïllustreerd aan de hand van een drietal specifieke, 

maar zeer verschillende casussen: 

• Rijn Maasmonding-Nieuwe Waterweg (proces 1) 

• Sluizen IJmuiden/Noordzee Kanaal / Amsterdam-Rijn Kanaal (proces 2) 

• Pilot Krammerjachtensluizen (proces 2) 

De casussen Nieuwe Waterweg en Noordzeekanaal zijn besproken in twee werksessies met 

RWS en Deltares. 

1.4 Afbakening en beperkingen 

 

Dit document betreft het meten ten behoeve van kennisontwikkeling van het watersysteem en 

ontwikkelen van modellen voor het weergeven van verzilting. Het richt zich niet op het meten 

ten behoeve van operationeel beheer van sluizen en inname van water. Meten voor 

operationeel beheer komt waar relevant wel aan de orde.  

Tevens richt dit document zich op verziltingsproblematiek in relatie tot zoetwatervoorziening 

en niet in relatie tot ecologische vraagstukken. 

Het gaat hier om een beperkte studie van complexe materie. De omschrijving moet 

beschouwd worden als een stap in een lopend proces om informatiebehoefte, 

informatieaanbod en kennis van het watersysteem ten aanzien van verzilting, tot het 

noodzakelijke niveau, in beeld te krijgen. Een vervolgstap of herziening zal zeker nog moeten 

volgen. 

Deltares beperkt zich tot het “wat”. Bijvoorbeeld: Deltares zal de debieten door de spuisluizen 

als parameter benoemen en hoe nauwkeurig deze zouden moeten zijn. Deltares benoemt 

niet of deze bepaald moeten worden door middel van schuifstanden, waterstandsverschillen 

en afvoer coëfficiënten. 

 

We benadrukken hier dat deze inventarisatie bedoeld is om een beeld te krijgen van wat er 

aan metingen nodig is, zonder te veel te kijken wat er al aan metingen uitgevoerd wordt. Dit 

om een frisse blik te krijgen op de echte behoefte aan gemeten informatie. Daarmee is niet 

gezegd dat wat er nu gemeten wordt verkeerd is. Wel is het de bedoeling dat na oplevering 

van dit document het belang van verschillende metingen gewogen kan worden en eventuele 

gaten in de beschikbare metingen kunnen worden geïdentificeerd. 

1.5 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gemaakt van de leidende processen ten aanzien 

van zoutindringing en verspreiding, van benodigde hydrodynamische modellen, actuele 

kennisvragen, actuele beheervragen en de monitoringsbehoeften die volgen uit de 

kennisvragen en modellen. 

In hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn de casussen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn een aantal 

conclusies getrokken. Van de casussen zijn samenvattingen (factsheet met een formaat van 

een A3) opgenomen in bijlagen A tot en met C. 

In bijlage D is een interactieve mindmap opgenomen van de huidige status van de RWS 

informatie cyclus voor zoutindringing. 
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1.6 Auteurs en experts 

 

Het document is samengesteld door M. Schroevers en intern beoordeeld door Y. Friocourt. 

De expertkennis is verkregen door bijdragen van de volgende personen: 

Deltares: Ida de Groot Wallast, Rob Uittenbogaard, Otto Weiler, Firmijn Zijl, Theo van der 

Kaaij, Yann Friocourt en Rinus Schroevers. 

TU Delft: Huub Savenije 

RWS: Neeltje Kielen, Frans Buschman, Arjan Kikkert, Sacha de Goederen, Willem Faber, 

Kees Borst en Peter Heinen. 
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2 Zoutverspreiding beschouwd vanuit het watersysteem  

Voor zoutindringing en zoutverspreiding in Nederland zijn drie typen processen te 

onderkennen die samenhangen met het type watersysteem:  

 

1) Zoutindringing in estuaria 

2) Zoutverspreiding na zoutlek door scheepvaartsluizen of zouttransport door spuisluizen 

of inlaten. 

3) Zout als gevolg van landelijke waterverdeling 

 

Figuur 2.1 Trajecten van zoutindringing in het Nederlandse hoofdwatersysteem in blauw en paars. Aanvoer van 

zoet water in groen. 

  
 

Deze worden in de volgende paragrafen in verband gebracht met het de beheervragen die 

leven [Kielen 2013-2] en het type modellering die wordt ingezet. Dit levert vervolgens de 

parameters die gemeten dan wel gemonitord moeten worden ten behoeve van 

kennisontwikkeling en modellen. In Nederlandse wateren is in het kustgebied ook sprake van 

kwel van zout grondwater. Dit wordt in dit document verder buiten beschouwing gelaten. 
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2.1 Zoutindringing in estuaria 

 

Leidende processen voor de zoutindringing: 

Menging van rivierwater en zeewater in open verbinding met de zee onder invloed van getij. 

Afhankelijk van de verhouding van rivierafvoer, getijamplitude en geometrie/bathymetrie is het 

estuarium gestratificeerd of verticaal gemengd. 

 

In relatie tot zoetwatervoorziening treedt dit type proces in Nederland alleen in de Rijn-

Maasmonding op en in de Nieuwe Waterweg in het bijzonder. De Nieuwe Waterweg is bij 

lage rivierafvoer een gestratificeerd estuarium. In de andere Nederlandse estuaria – Wadden, 

Oosterschelde, Westerschelde en Eems-Dollard – speelt zoetwatervoorziening geen rol.  

 

De eigenschappen van de systemen waarmee rekening gehouden moet worden in de 

monitoring en modelering van zoutindringing en verspreiding zijn: dynamiek in de tijd, 

waaronder herhalingsfrequentie van gebeurtenissen, extreme waarden, zowel hoog als laag 

en gradiënten in horizontaal of verticaal en monitoring van aandrijvende parameters zoals 

debieten. 

o Getijde dynamiek,13 uurs cyclus 

o Lange termijn invloed: zeespiegelstijging 

o Korte termijn invloed: stormopzet 

o Hoge concentraties bij vloed, lage concentraties bij eb 

o Lage concentraties bij hoge rivierafvoer gedurende piekafvoeren van dagen. 

o Seizoen afhankelijke zoutwaarden afhankelijk van afvoer, lage afvoeren van weken. 

o Mogelijke horizontale gradiënten 

o Mogelijke verticale stratificatie 

2.1.1 Benodigde hydrodynamische modellen voor beschrijving zoutindringing in estuaria 

 

Afhankelijk van de specifieke beheervraag kan met een 1D model volstaan worden of moet 

met een 3D model gerekend worden. Vaak worden de sporen ook parallel ingezet. De 1D 

modelering bevat minder fysica, maar heeft daardoor als grote voordeel dat de modellen 

makkelijker af te regelen zijn op de metingen, daarnaast rekenen de modellen snel. De 3D 

modelering bevat meer fysica, maar hebben daardoor minder afregel mogelijkheden, de 

fysica moet er in 1 keer goed in. Een juiste bodemligging en schematisatie is dan ook cruciaal 

voor goede resultaten. Omdat de modellen meer fysica bevatten zijn de gevolgen van 

wijzigingen in het systeem ook betrouwbaarder te simuleren. Voor de meeste Rijkswateren 

bestaan een 1D, 2D en 3D hydrodynamisch model onder de standaard software SIMONA zie 

[Nolte 2013] voor het overzicht. Daarnaast bestaan nog de eenvoudige distributie modellen. 

 

De huidige trend van RWS is “één model voor alle type vraagstukken”. Daar is de huidige 

modelgeneratie echter nog niet op afgestemd. 

Generiek geldt dat bijna alle hydrodynamische modellen en verwachtingssystemen van 

Rijkswaterstaat een component zout en temperatuur wel in zich hebben (als deze wordt 

aangezet). Maar de nauwkeurigheid ten aanzien van zout en temperatuur is niet altijd 

bekend. Dit komt omdat in de ontwikkelfase de huidige modellen hoofdzakelijk worden 

gekalibreerd en gevalideerd op waterstanden en getijvolumes en/of afvoeren. Tevens werden 

de modellen voornamelijk afgeregeld voor hoge waterstanden en hoge afvoeren en niet altijd 

bij de lage waterstanden en lage afvoeren die zo van belang zijn bij zoutindringing en 

temperatuur problematiek. De modellen worden zelden afgeregeld of gevalideerd op 

stroomsnelheden, de belangrijkste parameter bij zoutindringing. 
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De oorzaak is een gebrek aan stroomsnelheidsmetingen, een goed overzicht van de 

beschikbare stroomsnelheidsmetingen en slechte ontsluiting van de beschikbare metingen. 

 

2.1.2 Kennisvragen over processen en systemen in estuaria 

 
De processen ten aanzien van zout-zoet uitwisseling in estuaria zijn bekend (turbulentie, 
dichtheidsstroming, diffusie enz.). De verhouding en onderlinge bijdrage van die processen 
voor specifieke locaties zijn echter nog onvoldoende bekend. Zo spelen bijvoorbeeld de vorm 
van de kust en havenbekkens en hoge en lage afvoeren een niet altijd volledig bekende rol. 
Dit bijvoorbeeld tot de volgende kennisleemten: 
• Wat is invloed van de 2

e
 Maasvlakte op zout-zoet uitwisseling?  

• Over de uitwisseling van de zout-zoet tussen rivieruitstroom en kustlangse stroming als 

functie van getij (in de Rijnmaasmonding) is nog veel onbekend. 
• invloed van een dwarsstroming op de zout-zoet uitwisseling (verbreding Breediep, 

invullen/leeglopen havenbekkens)?  
• Welke specifieke processen spelen bij een bepaalde locatie (bijv. Bernisse, Hollandsche 

IJssel, Beerenplaat) en hoe kunnen deze worden beïnvloeden om 
zoutindringingsproblemen bij te reduceren? 

Dit zijn allemaal vragen die we de laatste jaren hebben zien langskomen. Sommige zijn 
(deels) beantwoord, anderen niet. 
 
Deze kennis is wel nodig om de modellen goed te kunnen opzetten. Dit kan empirisch, door 
op basis van metingen en modeltests, de juiste verhoudingen te bepalen. Dit moet dan wel 
per systeem opnieuw afgeregeld worden. 
Ergo: we moeten sommige processen en de verschillende bijdragen van de processen, zoals 
in het geval van de Rijnmaasmonding, beter begrijpen en zoveel mogelijk kwantificeren. 

2.1.3 Gerelateerde beheervragen die nu spelen 

 

Watersysteem Beheervraag 

Rijn-

Maasmonding 

Effect van aanpassing in de geometrie van de Rijn-Maasmonding 

Effect van zout mitigerende maatregelen op de zoutindringing in de Rijn-

Maasmonding 

Aanpassen beheer Haringvlietsluizen 

Nieuwe Waterweg open of dicht 

Anders aanvoeren: Middenwest Nederland en Roode Vaart 

Effect morfologische veranderingen op zoutindringing 

 

2.1.4 Benodigde meet en monitoringsgegevens 

 

De benodigde meet en monitoringsgegevens zijn globaal beschreven in paragraaf 2.4 en 

geïllustreerd aan de hand van de casus in hoofdstuk 3. 
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2.2 Zoutverspreiding na zoutlek door schutsluizen of zouttransport door spuisluizen of 

inlaten.  

 

In tegenstelling tot estuaria is er geen open verbinding tussen het zout(ere) water en het 

zoet(ere) water. Kenmerkend is dat het zout in een zoet(er) watersysteem stroomt, waarin 

geen tot weinig (getij)dynamiek aanwezig is. Dichtheidsstroming is zeer relevant en het 

zoutere, zwaardere water kan zich ophopen in de diepere delen en putten. Voorbeelden van 

dergelijke situaties zijn Haringvliet, IJsselmeer, Noordzeekanaal, Kanaal Gent-Terneuzen, 

Kanaal van Bath, Grevelingen, Oostvoornse meer, Volkerak-Zoommeer, enz. 

 

De eigenschappen van systemen waarmee rekening gehouden moet worden in de monitoring 

van zoutindringing en verspreiding zijn:  

 

o Bij spuisluizen, scheepvaart sluizen die in verbinding staan met zee 

o Getij afhankelijk spuien, 13 uurs cyclus 

o Hoge concentraties direct bij inlaatpunt, lage concentraties op afstand 

o Indringing afhankelijk van hoeveelheid scheepvaartverkeer. 

o Indringing afhankelijk van waterstandverschil tussen binnen en buiten. 

o Scherpe gradiënt in zoutwaarden. 

o horizontale stratificatie 

o verticale stratificatie 

o Seizoen afhankelijke zoutwaarden afhankelijk van afvoer 

o Lekverliezen 

o Schutverliezen 

o Bij spuisluizen, scheepvaart sluizen die geen directe verbinding hebben met zee, maar 

wel beïnvloed worden door zoutindringing uit zee. 

o Seizoen afhankelijke zoutwaarden afhankelijk van afvoer 

o kleine gradiënten 

2.2.1 Benodigde hydrodynamische modellen voor de beschrijving van zoutverspreiding en zoutlek 

door scheepvaartsluizen of zouttransport door spuisluizen of inlaten 

 

Dit type vraagstelling heeft voor de kennisontwikkeling een 3D detailmodel nodig, specifiek 

voor de hydrodynamica in de schutsluizen en spuisluizen. Deze modellen staan nog in de 

kinderschoenen. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van berekening, zoals 

Delft3D en Open Foam. 

Kennis vanuit de 3D detailmodellen kan vervolgens vertaald worden naar eenvoudiger 

modellen zoals 2D en 1D modellen en balans modellen, veelal met een grotere ruimtelijke 

schaal. 

 
Daarnaast is er een zoutlekmodel, waarmee de zoutlek via schutsluizen kan worden bepaald, 
afhankelijk van de beschikbare zoutlek beperkende maatregelen, zoals een bellenscherm of 
zoutvang, en de omgevingsomstandigheden, zoals de zoutwaarde van ingelaten water en het 
schutdebiet. Dit model is een numerieke oplossing van de theorie. De inschatting van de 
effectiviteit van de verschillende zoutlek-beperkende maatregelen is gebaseerd op een 
praktijkproef en het verdient aanbeveling hier nader onderzoek naar te verrichten. 
Dit zoutlekmodel draait als stand-alone-model en wordt dit jaar als proces in het model 
WANDA ingebouwd. In WANDA kan het schutcomplex zelf worden vormgegeven. 
Momenteel wordt gewerkt aan het koppelen van de WANDA module aan SOBEK om zo ook 
de verspreiding van zout in het aanliggende systeem te kunnen modelleren. 

Behoefte aan metingen vanuit dit type modellen is weergegeven in paragraaf 2.4 en 

geïllustreerd aan de hand van de casus in hoofdstukken 4 en 5. 
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Gewenste model en tool ontwikkeling voor simulatie van het schutbedrijf: 

• Generieke tool voor de bepaling passagetijden tijdens het schutten 

• Modelleren met een combinatie van WANDA en andere tools om de helling 

waterspiegel te vertalen naar krachten op de schepen en trossen. 

• Implementeren/onderzoeken van hefsnelheid als functie van verval in de 

modellen voor de optimalisatie sluisbediening. 

 

2.2.2 Kennisvragen over processen en systemen bij schutsluizen en spuisluizen. 
 
In de sluizen weten we vrij goed hoe de uitwisseling werkt op een scheidingsvlak van zoet- en 
zoutwater, die kunnen we ook goed vereenvoudigd modelleren met het zoutlekmodel.  
Wat lastiger is, is de interactie tussen de processen, die in de voorhaven en direct achter de 
kolken ontstaan met name in het geval van meerdere sluizen met een ander karakter die 
naast elkaar liggen.  Dit vraagt specifieke kennis/ begrip van het proces op de locatie. 
 
Bij schutsluizen zijn nog vragen over de hydraulische effecten bij in- en uitvaren en vullen en 
ledigen van de kolk. Meer specifiek zijn er vragen over de dichtheidsstroming en de effecten 
bij invaren en uitvaren in een asymmetrische geometrie. De gedachte is om de stroming en 
resulterende krachten op schepen in detail te modelleren. Met deze detailstudies zouden de 
effecten voldoende bekend moeten worden zodat deze kennis vervolgens vereenvoudigd kan 
worden tot rekenregels. Hiermee zouden die effecten geïmplementeerd kunnen worden in 
een eenvoudig model zoals het 1D WAROS (symmetrisch). 

 

2.2.3 Gerelateerde beheervragen die nu spelen 

 

Watersysteem Beheervraag 

Volkerak-Zoommeer 

Rijn-Maasmonding 
Ander beheer Krammersluizen 

(Wester)schelde 

Antwerps Kanaalpand en havens 

Effect van zout Volkerak-Zoommeer op de Schelde, 

Antwerps Kanaalpand en havens 

Kanaal Gent-Terneuzen Effect uitbreiding Zeesluis op Kanaal Gent-Terneuzen 

Noordzeekanaal 

Amsterdam-Rijnkanaal 

Verruiming Zeesluizen IJmuiden 

Lek spuisluis IJmuiden 

IJsselmeer Zoutbezwaar door het dijklichaam en zoutlek door 

kunstwerken in de Afsluitdijk nu en in de toekomst 

Visvriendelijk spuibeheer en verzilting 

 

2.2.4 Benodigde meet en monitoringsgegevens 

 

De benodigde meet en monitoringsgegevens zijn globaal beschreven in paragraaf 2.4 en 

geïllustreerd aan de hand van de casussen in hoofdstukken 4 en 5. 
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2.3 Zout als gevolg van landelijke waterverdeling. 

 

In principe is zout als gevolg van landelijke waterverdeling weer een gevolg van   

zoutindringing in estuaria en door sluizen. Daarnaast is het zoutgehalte in de bovenrivieren 

ook afhankelijk van het zoutgehalte van de bovenstroomse aanvoer. Voornamelijk bij lage 

afvoer komen deze waarden in de buurt van het vastgestelde maximum van 150 mg/l.  

Wat de landelijke waterverdeling onderscheidend van de in de vorige besproken 

zoutindringing door sluizen en estuaria is de ruimtelijke schaal.  

Zoutindringing in een estuarium beschouwt de zoutindringing in één watersysteem. 

Zoutindringing bij sluizen beschouwt e uitwisseling tussen 2 watersystemen. Bij de landelijke 

waterverdeling wordt het hele hoofdwatersysteem en een deel van de regionale 

watersystemen als totaal beschouwd. 

 

De extra eigenschappen van de systemen waarmee rekening gehouden moet worden in de 

monitoring van zoutindringing en verspreiding zijn belasting door bronnen van zout die niet 

gerelateerd zijn aan zeewater, zoals de grote rivieren. Dit resulteert in: 

o Seizoen afhankelijke zoutwaarden afhankelijk van afvoer. 

o Lage concentraties 0 - 100 mg/l 

o Kleine gradiënten 

2.3.1 Benodigde hydrodynamische modellen voor de beschrijving van zoutverspreiding als gevolg 

van landelijke waterverdeling. 

 

Bij landelijke vraagstukken wordt het hoofdwatersysteem en (een deel van) het regionale 

watersysteem in zijn totaal beschouwd. 3D modellering is dan niet meer mogelijk en vaak ook 

niet noodzakelijk en er wordt met 1D modellen gerekend (= Landelijke SOBEK 

schematisatie). Het landelijk SOBEK model dekt bijna alle Rijkswateren, met uitzondering van 

het kanaal Gent Terneuzen. 

Modelering ten behoeve van operationele verwachtingen van zoutindringing ten behoeve van 

beheer is gestoeld op dezelfde aanpak. (NB: Gebeurt op dit moment alleen nog voor het 

Noordelijk Deltabekken in het voorspelsysteem voor waterbeheer FEWS waterbeheer.) 

2.3.2 Gerelateerde beheervragen die nu spelen 
 

Watersysteem Beheervraag 

Landelijk HWS Nadelige effecten van zoutindringing minimaliseren op landelijke schaal 

Noordzeekanaal 

Amsterdam-

Rijnkanaal 

Effecten van mogelijke aanpassingen van de landelijke waterverdeling 

(Deltaprogramma) op Amsterdam-Rijnkanaal 
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2.4 Benodigde meet- en monitoringsgegevens voor modelontwikkeling, 

kennisontwikkeling en beheer en onderhoud van modellen. 

 

Voor modelontwikkeling zijn enerzijds gegevens nodig zijn die de globale toestand van het 

systeem beschrijven. Dus metingen op locaties die representatief zijn voor het hele gebied op 

momenten die representatief zijn over een langere periode. 

Daarnaast zijn meetgegevens nodig die juist de dynamiek van het systeem vastleggen. 

Daarbij zal extra aandacht en inspanning nodig zijn daar waar de grootste gradiënten in 

zoutgehalte optreden en het vastleggen van de extreme gebeurtenissen, zoals extreem lage 

afvoer of hoge opzet vanuit zee, te registreren. Dit overigens zonder de aandacht voor de 

metingen in het “midden gebied” te veronachtzamen.  

Vanuit modelontwikkeling is het ook van belang om metingen uit te voeren op locaties waar 

verschillende modellen onverklaarde verschillen in resultaten leveren. 

 

Kennisontwikkeling vraagt soms om verdere uitdieping van (fysische) processen, dit vraagt 

om gedetailleerde metingen, meestal over een korte periode. 

De combinatie van de hiervoor genoemde metingen zorgen voor de uiteindelijke stap 

voorwaarts die nodig is om kennis en modellen verder te brengen. 

 

In de volgende drie hoofdstukken is de meetbehoefte voor 3 locaties/projecten uitgewerkt.  

Een deel van de parameters zal moeten worden gemeten andere worden berekend. 

De eisen aan de metingen worden gespecificeerd in de vorm van meetfrequentie, 

meetonzekerheid, meetperiode, ruimtelijke verdeling en overwegingen over detailmetingen 

versus continue monitoring. In tabel is een generiek overzicht gegeven. Daarbij ligt de nadruk 

op het “wat” en niet “hoe”.  

Over het “hoe” maken echter nog wel 2 generieke opmerkingen: 

 

Combineren van zoutgehaltemetingen met bestaande waterstandsmeetlocaties is niet 

altijd gunstig. 

 

Vanuit logistieke overwegingen, aanlegkosten en beheerkosten van een meetopstelling lijkt 

het vaak economisch het gunstigst om nieuwe metingen te combineren met bestaande. Zo 

zou op basis van de in dit document genoemde locaties ieder bestaand waterstandmeetpunt 

voorzien kunnen worden van een zoutgehaltemeting. De zoutgehaltemetingen zijn echter 

nodig zo ver mogelijk naar het diepste punt in de waterloop en niet te dicht aan de waterkant. 

Er is meer vrijheid in de debietmetingen, die kunnen naar bovenstrooms of benedenstrooms 

opgeschoven worden en gecombineerd met bestaande waterstands meetlocaties. 

 

Lang meten levert niet per definitie meer informatie! 

 

Bij metingen ten behoeve van kennis- en modelontwikkeling is het van belang om gespreid te 

monitoren over het hele dynamische bereik van het systeem, zowel in ruimte als in tijd. 

Daarbij zal er de neiging zijn dit in te vullen door middel van vaste metingen. Een vast 

meetpunt levert echter steeds minder informatie over het systeem naar mate de tijd vordert, 

tenzij zich een situatie voordoet die nog niet is voorgekomen, of als het systeem zelf 

veranderd. Gericht meten over een korte periode variërend van enkele getij perioden tot 

enkele jaren met behulp van een goedkope opstelling kan daarbij heel efficiënt zijn.  
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3 Casus 1: Modelering zoutindringing Nieuwe Waterweg  

3.1 Systeembeschrijving (gericht op zoutindringing) 

 

De Rijn-Maasmonding vormt het overgangsgebied tussen de benedenlopen van de rivieren 

Rijn en Maas en de Noordzee. Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal 

vertakkingen van rivieren en waterwegen en verschillende dammen en sluizen. Het ontvangt 

rivierwater van de Rijn door de takken Rijn – Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek, en Rijn 

– Waal – Boven Merwede, en van de Maas via het traject Maas – Bergsche Maas – Amer. 

Uiteindelijk wordt het water naar de Noordzee afgevoerd door de Nieuwe Waterweg, Hartel- 

en Beerkanaal, en de Haringvlietsluizen. Een overzichtskaart wordt in Figuur 3.1 getoond.  

 

Figuur 3.1 Overzichtskaart van de Rijn-Maasmonding (overgenomen uit [1]). 

 

De waterbeweging in het gebied wordt beïnvloed door de volgende processen: 

• de afvoer van de Bovenrijn te Lobith en de Maas, en de sturing door de 

Haringvlietsluizen en stuwen op de rivieren; 

• de waterstanden op zee bij de mondingen (Maasmond en Haringvliet) en het 

resulterende transport door het getij; 

• het dichtheidsverschil tussen het zoute zeewater en het zoete rivierwater, en de graad 

van menging; 

• windgedreven opzet en stroming; 

 

De rivierafvoer is sterk afhankelijk van de regenval in de stroomgebieden. De afvoer van de 

Rijn bij Lobith is heel variabel, met een jaargemiddelde afvoer van ongeveer 2200 m
3
/s. In de 

winter of lente kunnen afvoeren boven 10.000 m
3
/s gemeten worden, terwijl in droge 

(na)zomers de afvoeren onder 800 m
3
/s kunnen dalen (Figuur 3.2). De jaargemiddelde afvoer 

van de Waal is 1475 m
3
/s en die van de Lek is 385 m

3
/s. De jaargemiddelde afvoer van de 

Maas bedraagt ongeveer 320 m
3
/s, maar kan variëren tussen bijna geen afvoer en meer dan 

2000 m
3
/s (Steenkamp, 2002). 
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Figuur 3.2 Dag- en jaargemiddelde Rijnafvoer bij Lobith tussen 1971 en 2002 [3]. 

 

Het waterstandverloop aan de zeeranden van de Rijn-Maasmonding wordt bepaald door de 

getijdenbeweging en door wind. Ook de zoutindringing speelt een (beperkte) rol in de 

waterstandvariabiliteit door de hogere dichtheid van het zeewater. Het getij is dubbeldaags, 

met een M2 amplitude die afneemt van circa 80 cm bij Hoek van Holland tot circa 15 cm bij 

Werkendam en nog kleiner verder bovenstrooms. De getijslag is bij Hoek van Holland 

gemiddeld 1,75 m. Bij gemiddelde omstandigheden is de getijcyclus merkbaar door het 

gehele Noordelijk Deltabekken, namelijk tot aan Tiel op de Waal.  

De windopzet is voornamelijk extern gegenereerd, wat wil zeggen dat de opzet het gebied 

binnen komt aan benedenstroomse zijde. De intern gegenereerde opzet kan in extreme 

situaties een bijdrage van enkele decimeters geven, de externe opzet kan oplopen tot enkele 

meters. In sommige gevallen kan de windopzet aan zee dusdanig groot worden dat het 

zeewater via de Nieuwe Waterweg en de Oude Maas tot ver in het gebied in loopt.  

Als de Haringvliet en/of het Hollandsch Diep verzilten door zeezout dat via de Nieuwe 

Waterweg het gebied bereikt spreekt men van achterwaartse verzilting. 

Het dichtheidsverschil tussen het zee- en rivierwater leidt tot een drukgradiënt in landwaartse 

richting, welke toeneemt met de diepte. Hierdoor ontstaat een netto (= getijgemiddelde) 

landwaartse stroming van zwaarder zoutwater bij de bodem, die wordt gecompenseerd door 

een netto zeewaartse stroming van lichter zoetwater nabij het wateroppervlak. Deze circulatie 

heet gravitatiecirculatie. Hoewel de netto uitwisseling van water ten gevolge van alleen de 

gravitatiecirculatie nul is, ontstaat hierdoor wel een netto zouttransport in stroomopwaartse 

richting. Door menging, bijvoorbeeld ten gevolge van de getijdynamiek, kan deze gelaagdheid 

worden afgebroken. Bij een relatief sterk getij (bijvoorbeeld springtij) zal de bijdrage van de 

gravitatiecirculatie aan het zouttransport daarom kleiner zijn dan tijdens een relatief zwak getij 

(doodtij). De getijweg is bij springtij echter juist weer langer wat de zoutindringing 

door advectief transport groter maakt dan bij doodtij. In het Rijn Maasmond systeem is het 

eerste proces net iets sterker dan het tweede. 
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In de huidige situatie is de Nieuwe Waterweg (en Beer- en Hartelkanaal) de enige verbinding 

tussen de Rijn-Maasmonding en de zee die altijd open staat, en daarom ook de voornaamste 

bron van verzilting in de Rijn-Maasmonding. Met ieder hoogwater komt zout water 

landinwaarts in de vorm van een “zouttong”. Deze uitdrukking helpt bij het visualiseren van 

het concept, maar is in het geval van de Rijn-Maasmonding niet helemaal correct omdat het 

estuarium veder stroomopwaarts verticaal gemengd. De variatie in de verplaatsing van de 

zouttong als gevolg van het verschil in getijcyclus van springtij tot doodtij is niet heel groot. De 

“grootste” zoutindringing treedt ongeveer 2 dagen na doodtij op. De variatie in zoutindringing 

is vooral afhankelijk van de rivierafvoer. Met een Rijnafvoer van 1400 m
3
/s te Lobith komt de 

zouttong in de Nieuwe Waterweg ongeveer bij kilometerraai 1005, met variaties van een paar 

kilometer tussen springtij en doodtij. De mate van indringing is gerelateerd aan het verschil in 

hoogwaterstand te Hoek van Holland en de laagwaterstand bij Moerdijk (de zogenaamde HL 

parameter).  

De Haringvlietsluizen spelen een belangrijke rol in het beperken van de zoutindringing als de 

rivierafvoer laag wordt. Volgens het bedieningsprogramma wordt de spuiopening beperkt tot 

25 m
2
 als de Rijnafvoer bij Lobith onder 1700 m

3
/s daalt. Op een verversingsdebiet van 50 

m
3
/s na wordt dan al het water afgevoerd via de Maasmond en wordt de verzilting 

tegengegaan. Onder de 1100 m3/s vervalt ook de opening van 25 m
2
 gesloten en wordt alle 

rivierafvoer via de Maasmonding geleid. 

In het Haringvliet speelt opmenging van zout water uit diepe putten door stroming een rol in 

de zoutverdeling in dit deel van het watersysteem. 

 

Samenvattend zijn de processen die leidend zijn voor de zoutindringing:  

• transport door getij 

• dichtheid stroming 

• lage rivierafvoer 

• opzet uit zee 

• Menging 

• sturing afvoer door Haringvliet 

 

3.2  Zoetwatervoorziening in de Rijn-Maasmonding 

 

De Rijn-Maasmonding is een belangrijk gebied voor watervoorziening. Een groot aantal 

innamepunten wordt gebruikt om ongeveer 3 miljoen mensen van water te voorzien, maar 

ook de landbouw en de industrie. Een toenemende mate van verzilting van het water dat 

gewonnen wordt kan tot een frequentere stremming van sommige innamepunten leiden, wat 

schade voor de verschillende sectoren kan veroorzaken.  

Figuur 3.3 geeft een overzicht van alle innamepunten voor de drinkwaterbedrijven en 

waterschappen in de Rijn-Maasmonding. In tabel zijn de belangrijkste inname punten 

benoemd.  
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Figuur 3.3 Overzicht van de waterinnamepunten in de Rijn-Maasmonding. 

 

Belangrijkste innamepunten (bron: RWS) 
Locatie Doel Gebruiker 

Gouda inlaatpunt Rijnland 
Scheelhoek inlaatpunt Evides 
Koert toekomstig innamepunt Evides 
Innamepunt Gat van de Kerksloot innamepunt WBB 
Zuiderdiep inlaatpunt HD 
Lekkerkerk noodinlaat Evides 
Beerenplaat noodinlaat Evides 
Kralingen noodinlaat Evides 
Spijkenisse inlaatsluis noodinlaat HD 
  

3.3 Kennisvragen zoutindringing Nieuwe Waterweg 

 

Zoutindringing is het resultaat van ingewikkelde wisselwerking tussen verschillende 

mechanismen. Die mechanismen zijn op fundamenteel niveau goed bekend, alleen zijn de 

interacties voor specifieke gevallen (waaronder de Rijn-Maasmonding) minder goed bekend. 

De kennisvragen ten aanzien van zoutindringing hebben geen betrekking op proceskennis, 

maar kennis van het systeem. 

 

Kennisvraag A.1: zoutindringing is het resultaat van een nauw samenspel tussen windopzet, 

rivierafvoer, en getijcyclus. Hoe hangt dat samen in de Rijn Maasmonding?  

 

Ter illustratie: 

De analyse van een periode van relatief lage rivierafvoer in november-december 2011 laat 

zien dat problemen gerelateerd aan zoutindringing niet alleen gebeuren als de rivierafvoer 

laag is: de invloed van windopzet blijkt al significant bij innamepunten en RWS punten van 

het meetnet vanaf een Bovenrijnafvoer van 1500 m
3
/s. Ook bij de Sint-Nicolaas stormvloed (5 

dec. 2013) was rivierafvoer redelijk op peil (net onder 2000 m3/s Bovenrijnafvoer), maar de 

verzilting bereikte door de grote opzet langs de noordrand Kinderdijk, kwam via de Noord en 

Oude Maas tot voorbij Dordrecht en bereikte via Spui en Dordtsche Kil het volledige 

Hollandsch Diep en Haringvliet. Er zijn maar een beperkt aantal gegevens voorhanden om de 
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effecten van de verschillenden “drivers” voor zoutindringing te onderscheiden dan wel in 

samenhang te zien. Dit gebrek aan gegevens en kennis leidt vervolgens tot een 

vervolgvraag: 

 

Kennisvraag A.2: Hoe representatief zijn de recent beschikbare metingen, bijvoorbeeld van 

de gelaagdheid zonder windopzet?  

 

Uit de metingen november-december 2011 blijkt dat de gelaagdheid veel sterker is dan 

verwacht, en dan berekend door numerieke modellen (zie Figuur 3.4). Deze constatering is 

eerder gemaakt door Michel de Nijs die voor het eerst zoutconcentraties tot aan de bodem 

heeft gemeten en geanalyseerd in de Rijn-Maasmonding in 2003 en 2006 in samenwerking 

met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat Zuid-Holland (nu West-Nederland Zuid), 

maar die metingen waren toen uitgevoerd tijdens periodes van gemiddeld hoge afvoeren 

(ongeveer 4000 m
3
/s). Maar, de metingen zijn uitgevoerd in een periode waarbij eerst lage 

rivierafvoer was (tot 5 december), en daarna snel toenemende rivierafvoer. Tevens was er in 

de hele gemeten periode sprake van sterke windopzet. 

  

Constatering: Nieuwe metingen brengen nieuw inzicht, maar ook nieuw vragen. 

 

 
Figuur 3.4 Vergelijking tussen modelberekening van zoutverdelingen (contouren) met gemeten profielen over een 

lengteraai in de Nieuwe waterweg (bolletjes).De metingen vertonen hogere zoutwaarden die verder 

doordringen in de NWW dan het model. 

 

 

Kennisvraag A3: In hoeverre kalibreren en valideren we modellen af op de juiste variabelen? 
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Bij het afregelen van numerieke modellen gelden verschillende gewoonten, afhankelijk van 

het doel van het model en de data die voorhanden is. Maar ook afhankelijk van de 

achtergrond en gewoonten van de modelleur kan meespelen. 

Recente modelberekeningen hebben aangetoond dat de huidige standaard 

modelschematisatie voor zoutindringing in de Rijn-Maasmonding (Zeedelta) niet in staat is 

om de gemeten gelaagdheid en de regulier gemeten zoutgehaltes bij de locaties van het 

meetnet correct weer te geven. Zelfs na een uitgebreide gevoeligheidsanalyse met 

numerieke modellen kon hiervoor geen verklaring worden gevonden. 

Naar aanleiding van de gevoeligheidsanalyse werd geconcludeerd dat de debietverdeling in 

de modellen over de verschillende riviertakken bij condities van windopzet mogelijk niet 

helemaal op orde was. Een tweede conclusie is dat de horizontale resolutie in de modellen 

mogelijk onvoldoende is gezien de sterke bathymetrische variaties in het systeem. 

“Nieuw” inzicht: debietverdeling (en stroming) is een belangrijke parameter om op af te 

regelen voor zoutindringing. 

Nieuw inzicht: bij zoutindringing moet de horizontale resolutie in het model gestuurd worden 

door de bathymetrische variaties in het systeem. 

Constatering: het is mogelijk een model af te regelen op de waterstanden en zoutgehaltes uit 

het meetnet zonder dat het model de werkelijke situatie correct reproduceert (geen unieke 

oplossing). Dus, andere type meting nodig. 

 

Constatering: 

In het RWS meetnet worden waterstanden en zoutgehaltes in de bovenste helft van de 

waterkolom continu gemeten in het hele systeem. Dit gebeurt al jaren waardoor er nu veel 

meetgegevens beschikbaar zijn. Stroomsnelheden en -debieten worden met name gemeten 

als bijzondere meetinspanningen en zijn minder talrijk.  

Als gevolg van de beschikbaarheid en toegankelijkheid de verschillende types meetgegevens 

zijn, worden modellen vooral afgeregeld op waterstanden en zoutgehaltes in de bovenste 

helft van de waterkolom. Pas als stroomsnelheden en/of debietmetingen ook beschikbaar 

zijn, kunnen modellen ermee worden gevalideerd. 

3.4 Eisen/behoefte aan metingen voor modelontwikkeling 

 

Modellen moeten de variabiliteit over meerdere tijdschalen kunnen volgen dan wel vast 

leggen. De meest prominente in dit geval zijn de tijdschalen van het getij, het seizoen en het 

klimaat. Daarnaast hebben we de tijdschaal van gebeurtenissen zoals stormen (enkele uren) 

of periode van lage afvoer (enkele dagen). 

Voor de metingen waarmee de modellen worden gekalibreerd geldt dat ze eveneens deze 

tijdschalen moeten kunnen volgen en vastleggen. 

Kleinste tijdschaal voor metingen om de kleinste tijdschaal van de processen goed te kunnen 

vastleggen is een storm of een getijschaal. Vastleggen van de dynamiek over een getij vraagt 

om een meetfrequentie van 20 a 30 minuten. Voor een storm is het wenselijk die 

meetfrequentie te verhogen naar 10 minuten. 

 

Disclaimer: het doel waar een model voor gebruikt gaat worden en hoe nauwkeurig het de 

processen moet presenteren, bepaalt welke gegevens werkelijk gebruikt worden bij 

modelbouw en modelverbetering. De hier beschreven metingen zijn gedefinieerd vanuit de in 

dit document opgestelde kennisvragen.  

 

In tabel 1 zijn de metingen en hun specificaties weergegeven, daarbij is onderscheid gemaakt 

voor in metingen in de riviertakken en op zee. De belangrijkste metingen waaraan behoefte is 
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zijn eveneens weergegeven in figuur 4.5. Dit overzicht is in verkorte vorm ook weergegeven 

in bijlage A. 

 

Opmerking: 

 

Een deel van de genoemde meetlocaties worden al bemeten, maar de huidige positie van 

vaste zoutmeetpunten komt niet overeen met de vraag om een profielmeting in het diepste 

deel van de waterweg. 
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Figuur 3.5 Weergave van de belangrijkste punten, trajecten en splitsing waar metingen van debieten en zoutgehalten nodig zijn.  
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Tabel 1 Eisen aan metingen tbv zoutindringing in de Rijn Maasmonding 

Eisen aan metingen: Riviertakken  

Zoutconcentraties meerjarig; hoge temporele resolutie met lage ruimtelijke resolutie (vaste metingen) 

 

Locaties voor continue zoutgehaltemetingen 

A. De hoogste dynamiek en gradiënten zijn aanwezig in de Nieuwe Waterweg en de overgang van het Scheur naar de Oude en 

Nieuwe Maas. Suggestie voor meetlocaties in volgorde van prioriteit: 1) Maassluis, 2) Maeslantkering, 3) Beneluxtunnel en 4) 

Botlekbrug.  

B. Metingen in de andere takken kunnen in principe willekeurig worden uitgevoerd als ieder tak maar door een representatief meetpunt 

gedekt wordt: Oude Maas, Nieuwe Maas, Hartelkanaal, Spui etc. 

C. Belangrijkste inname punten zijn Gouda, Bernisse, Scheelhoek, Koert, gat van de Kerksloot, Zuiderdiep, Lekkerkerk, Beerenplaat, 

Kralingen, Spijkenisse. (niet aangegeven in figuur) 

D. Bovenstrooms: Tiel, Hagestein 
 

Verdeling in verticaal:  

 minimaal vlak boven de bodem en in de bovenlaag, bij voorkeur volledige profielen. 

Verdeling in horizontaal: 

 Metingen in het midden van de waterloop (niet aan de oever) 

Meetfrequentie: 

 tijdsinterval maximaal 10 min, vanwege dynamiek bij stormopzet 

Meetperiode: 

 Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 à 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden. 

Meetonzekerheid 

 ± 1 ppt in zout gebied 

 ± 5% in binnengebied (innamepunten)  

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie 
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Zoutconcentraties meetcampagnes hoge temporele resolutie met hoge ruimtelijke resolutie over een korte periode 

 

Meer ruimtelijk en gericht op specifieke events (denkt aan zouttochten 5 dec 2013), maar ook in detail vaststellen van de normale condities. 

De events (minimaal): 

• Extreem lage afvoer 

• Gemiddelde afvoer 

• Hoge afvoer 

• Hoge buitengaatse opzet door storm 

• Combinatie van lage afvoer en opzet 

 

Locaties voor zoutgehaltemetingen in een meetcampagne: 

A. Metingen over de rivier-as over het traject van de Maeslantkering tot voorbij de splitsing tussen Nieuwe Waterweg, Oude Maas en 

Nieuwe Maas.  

B. Metingen in raaien dwars over rivier bij splitsing tussen Nieuwe Waterweg, Oude Maas en Nieuwe Maas. Nice to have: alle 

splitsingspunten. 

C. Uitbreiding van de meting onder A verder landinwaarts, lagere prioriteit. 

 

Ruimtelijke verdeling verticaal 

Zoutmetingen in diepte profielen en diepte gemiddelde. 

Randvoorwaarde 

 combineren met stroomprofielmetingen/ debietmetingen 

Meetfrequentie 

 Bij reguliere afvoer: over minimaal 13 uur bij springtij. Bij voorkeur een enkele keer ook over meerdere getijperioden. 

 Bij storm: Over een stormperiode en enkele dagen daar op volgend 

 Bij lage afvoer: over minimaal 13 uur bij springtij. Bij voorkeur een enkele keer ook over meerdere getijperioden. 

 

Afvoeren meerjarig (vaste metingen) 

 Bovenstroomse afvoeren, spuidebieten,  onttrekkingen, afvoerverdeling 

 

i. Afvoerverdeling over de splitsing Nieuwe Waterweg-Oude Maas-Nieuwe Maas 

ii. Bovenstroomse aanvoer: Tiel, Lith Hagestein.  

iii. Spuidebieten (als functie van de tijd) van de Haringvlietsluizen. 

iv. Onttrekkingen, bijv. vanuit Hollandse IJssel, Volkerak etc. 
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Meetfrequentie 

 tijdsinterval maximaal 10 min (vanwege dynamiek bij windopzet) 

Meetperiode 

 Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 a 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden. 

 

Meetonzekerheid 

 Bovenstroomse aanvoer rivier: kleiner dan ±5% in uurgemiddelde, vooral bij lage afvoer,1200 m3/s. 

 Afvoeren van de spui Haringvliet: 5% over spuiperiode 

 Onttrekkingen: bijv. Hollandse IJssel en Volkerak etc.: 5% in daggemiddelde 

 Afvoerverdeling: kleiner dan ±5% in uurgemiddelde. 

 

Afvoeren meetcampagnes 

 Afvoerverdeling over alle splitsingspunten in het gebied. (boven genoemde splitsing Nieuwe waterweg-Oude Maas-Nieuwe Maas heeft 

hoogste prioriteit als deze niet vast bemeten kan worden) 

 - over groot afvoer bereik: minimaal 3 afvoersituaties (zoals beschreven onder “zout”) 

Meetfrequentie 

 Meetcampagnes over minimaal 13 uur bij springtij. 

 één situatie lang genoeg zodat restdebiet op de spiltsingspunten te bepalen is. Dus over meerdere getijden, minimaal 3 tot 5 dagen. 

 

 

Waterstanden 

Meetfrequentie 

 tijdsinterval maximaal 10 min (vanwege dynamiek door opzet en seiches) 

Meetperiode 

 Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 a 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden 

Ruimtelijke verdeling in horizontaal 

 in elke tak van het watersysteem (zie ook zoutmetingen) 

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie, meetpunt niet beïnvloed door dwarsverhang. 

Meetonzekerheid 

 binnenwater < 2,5 cm 

Opmerking: de huidige beschikbare metingen voldoen Geen aparte meetcampagnes noodzakelijk 
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Bodemligging.  

De juiste weergave van de bodemligging luistert voor zouttransport nauwer dan voor andere toepassingen. 

Meetonzekerheid 

 ± 15 cm 

Temperatuur 

Temperatuur op zichzelf is een niet heel relevante parameter vanuit het perspectief zoutindringing. Nice to have. 

Temperatuur het kan een maat zijn voor de indringing van zee water als er voldoende temperatuurverschil is. Voor deze wijze van 

informatie inwinnen zijn nog geen specificaties vastgelegd. Duidelijk lijkt wel dat het alleen ter aanvulling zal dienen. 

Temperatuur is een ondersteunende parameter voor het bepalen van dichtheid, zout via geleidendheid en stroomsnelheid via akoestische 

sensoren (zie zout en afvoeren) 

Meetonzekerheid in temperatuur  

 als hoofdparameter: ±1 
0
C 

 als ondersteunende parameter bij bepaling zout  ± 0,1 
0
C 

 als ondersteunende parameter bij bepaling snelheden   ±1 
0
C 

 

Stroming 

Stromingsprofielen als ondersteunende parameter voor analyse van zoutprofielen en transport. 

Ruimtelijke verdeling 

 In bij ieder profiel dat gemeten wordt in de meetcampagnes gedefinieerd onder zout en afvoeren. 

Meetonzekerheid 

  ± 5% 

 

Eisen aan metingen op zee 

Dit deel is nog niet volledig uitgekristalliseerd 

• Zout verticalen op zee  (nu beschikbaar op twee hoogten in waterkolom, aan oppervlak en aan bodem). Ook in directe nabijheid 

uitstroming nieuwe waterweg, kustrivier en Haringvliet (Monitoring voor invoering kierbesluit). Locaties: Haringvliet zeezijde, Eurogeul, 

Maasgeul incl. monding en 2 locaties minimaal 30 km ten zuiden en ten noorden van de Maasmonding. Gewenste onzekerheid:. ± 1 

ppt 

• Snelheidsmetingen, Lage termijnmetingen over raaien voor bepaling resttransport 

• Temperatuur (Nice to know) 

Waterstanden en dan voornamelijk de opzet als randvoorwaarden voor het model: historische waarden uit meetstations RWS 

onzekerheid < 5 cm. Vaste metingen op zee en in de monding van de Nieuwe waterweg en monding Haringvliet. 

• Meteo: geen directe behoefte aan metingen, er wordt gebruik gemaakt van modeluitvoer (HIRLAM) van het KNMI.  
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4  Casus 2: Amsterdam Rijnkanaal Noordzee kanaal.  

4.1 Systeembeschrijving huidige situatie 

 

Het Noordzeekanaal vormt samen met het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) de verbinding 

tussen de Lek bij Wijk bij Duurstede en de Noordzee bij IJmuiden. Het Noordzeekanaal loopt 

van de Oranjesluizen bij Schellingwoude tot aan de zeesluizen in IJmuiden. De stad 

Amsterdam staat op verschillende plekken in open verbinding met het Noordzeekanaal, maar 

kan hiervan worden afgesloten door het sluiten van het IJ-front.  

 

Het water op het Noordzeekanaal wordt aangevoerd vanaf de Lek via het Amsterdam 

Rijnkanaal (minimumdebiet van 10 m3/s). Tevens is er een inlaatsluis bij Schellingwoude, 

waardoor maximaal 100 m
3
/s kan worden ingelaten. Naast de inlaatsluis kan er water worden 

ingelaten via oude maalgangen en soms via de Prins Willem Alexander sluis.  

 

 
Figuur 4.1 Overzichtskaart Noordzeekanaal van IJmuiden tot aan Schellingwoude (Bron: Google Earth). 

 

Het sluizencomplex bij IJmuiden bestaat uit een viertal schutsluizen, een gemaal en een 

spuisluis. De spuisluis bestaat uit 7 spuikokers die ieder een maximum debiet van 125 m3/s 

hebben. De vier schutsluizen zijn verschillend van afmetingen en dienen voor het schutten 

van schepen van de Noordzee naar het Noordzeekanaal en vice versa.  

De spuisluis loost onder natuurlijk verval op de Buitenhaven. Dit gebeurt alleen tijdens laag 

water. Naast spuien bestaat er de mogelijkheid om te malen met een maximale 

pompcapaciteit van 260 m
3
/s. Het streefpeil in het Noordzeekanaal is NAP -0,4 m, het 

gemiddelde peil in de Buitenhaven is NAP + 0,02 m). Door het spuien ontstaat in het 

Noordzeekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal een kunstmatig getij. Dit is resulteert in een 

“getijslag” van 10 cm en een variatie in de stroming en debieten, waarbij het water in het 

Amsterdam Rijn kanaal soms kortstondig terug stroomt naar het zuiden (zie figuur 4.2). Het 

jaargemiddelde debiet bedraagt 35 à 40 m3/s 
  

Sluizencomplex 

IJmuiden 

OranjeSluizen 
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Figuur 4.2 Debiet door het Amsterdam-Rijn kanaal (in rood metingen en in blauw schattingen). De spui activiteiten 

bij laag tij bij IJmuiden resulteren in een kunstmatige getijbeweging in het kanaal. 

 
Naast het sluizencomplex in IJmuiden wordt het Noordzeekanaal op een groot aantal 

plaatsen gevoed via gemalen en afwateringssluizen vanaf het regionale watersysteem.  

Door het schutten van schepen komt zout water het Noordzeekanaal in. Het zoutlek via de 

schutsluizen verspreidt zich in het gebied als gevolg van de dichtheidsstroming. Daardoor 

ontstaat in de onderlaag een netto transport van zout water land inwaarts en in de bovenlaag 

een netto transport van zoetwater naar zee (zie conceptueel model in Figuur 4.3). 

Uit meerdere metingen blijkt dat gemeten zoutgehaltes erg sterk kunnen variëren afhankelijk 

van de voorgeschiedenis in de voorgaande dagen: hoeveel schuttingen zijn er geweest, en 

hoeveel is er gespuid [Weiler et. Al. 2014]. De dikte van de laag zoutwater onderin het kanaal 

varieert daarmee tot een meter of meer. Tevens strekt de zoutlaag zich verder uit richting 

Amsterdam. 

 
 

Figuur 4.3 Conceptueel model zoutvrachten schutsluizen, spuisluis en in Noordzeekanaal 

 

 

De afvoer van zoet en zout water tijdens het spuien zorgt uiteindelijk ervoor dat de verzilting 

normaal niet door loopt tot Amsterdam. Het langjarige gemiddelde zoutgehalte op het 

Noordzeekanaal is geïllustreerd in Figuur 4.4, overgenomen uit [Arcadis].  
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Figuur 4.4 Verdeling zoutgehalte in het NZK (Arcadis) gebaseerd op een model uit februari 2011; het IJmuiden-

sluizencomplex ligt op  0 km en de aansluiting met zijkanaal C op ca. 8 km. 

 

 

Bij onvoldoende aanvoer van zoet water is een lichte verhoging van de zoutgehalten 

merkbaar tot in het Amsterdam Rijnkanaal, maar wordt zelden geregistreerd. Dit is mogelijk 

een gevolg van het feit dat de vaste zoutsensor op 1 m onder het wateroppervlakte is 

aangebracht en de zouttong zich over de bodem beweegt. Er is sprake van gebruik van water 

van het Noordzeekanaal als proceswater voor de industrie en als koelwater voor de 

electriciteitsvoorziening. Deze bedrijven hebben de nodige aanpassingen gedaan in hun 

systemen om te kunnen omgaan met het zoute water. 

Het bezwaar van zoutindringing geldt op dit moment voornamelijk in het zijkanaal C. Hier 

zorgt in droge perioden het zoute water voor ongewenste verzilting van het achterland. Over 

problemen ten aanzien van water voor landbouw (anders dan via zijkanaal C) is de auteur 

niets bekend. 

 

In IJmuiden staat een vergroting van de huidige schutsluis gepland. Dit mag niet tot verdere 

problemen en daarom wordt onderzoek gedaan naar mogelijk zout beperkende maatregelen. 

 

Samenvattend zijn de processen die leidend zijn voor de zoutindringing:  

• hoe lang en hoe vaak zijn de sluisdeuren van de schutsluizen open 

• hoe lang en hoe vaak wordt gespuid 

• dichtheidstroming in zwak dynamiek gebied 

 

4.2 Kennisvragen zoutindringing Noordzeekanaal en sluizencomplex  IJmuiden 

 

Kennisvraag B.1 In hoeverre voldoen de bestaande modellen voor het beschrijven van de 

zoutindringing. 

 

De evaluatie c.q. studie van zoutbeperkende maatregelen in IJmuiden vraagt om 3D 

modelering. Arcadis heeft een dergelijk model ontwikkeld. Dit is overgedragen aan RWS en 

vervolgens aan Deltares om opgenomen te worden in het reguliere modelonderhoud. 

Ontwikkeling van een nieuw 3D model en/of validatie van het bestaande model vergt veel 

meetgegevens. In 1998-1999 zijn om de 2 km zoutprofielen gemeten (met een verticale 

resolutie van 1 m), maar ontwikkelingen in het kanaal leiden tot het vermoeden dat die 

profielen niet meer representatief zijn van de huidige situatie. In 2011 is eveneens een 

campagne uitgevoerd. Deze zou nog opgevolgd worden, maar dat is niet gebeurd. 

Daarnaast vraagt modelontwikkeling om een sluitende waterbalans en zoutbalans. 
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Kennisvraag B.2: hoe krijgen we de waterbalans sluitend? 

 

Er is op dit moment een sluitfout van ongeveer 20% in de waterbalans, soms meer. Naar 

aanleiding van eenmalige debietmetingen in het Binnenspuikanaal (AquaVision, 2013) wordt 

vermoedt dat de debietregistratie bij het gemaal in IJmuiden niet onder alle omstandigheden 

juist is, met name bij hoge buiten waterstand zijn er twijfels. De debietmetingen bij Weesp (op 

het A’dam-Rijnkanaal) zijn geverifieerd en kloppen. Het water van het Amsterdam-Rijnkanaal 

vormt ongeveer 50% van de totale hoeveelheid water die IJmuiden verlaat. Het overige 

gedeelte komt uit verspreide bronnen in het Noordzeekanaal. 

Conclusie: : sluitende waterbalans in noodzakelijk om systeem te kunnen beschrijven en 

voorspellingen te doen. 

 

Kennisvraag B.3: hoe krijgen we de zoutbalans sluitend? 

 

Bij het opstellen van de zoutbalans is de hoeveelheid zout die binnen komt via de sluizen van 

het grootste belang. Dit hangt samen met de hoeveelheid en type schepen maar ook de duur 

van het open en dicht gaan van de sluisdeuren. Deze informatie wordt nu wel geregistreerd 

maar is alleen binnen het sluizen complex dan wel in het scheepvaartbegeleidingscentrum 

voorhanden.  

Ten behoeve van kennisontwikkeling voor de zoutlek kan een meetinspanning tijdelijk zijn. De 

piloot Krammerjachtensluizen zal waarschijnlijk laten zien hoe bruikbaar het zoutlekmodel is 

om het proces te beschrijven.  

 

Kennisvraag B.4: Is de menging door scheepvaart van belang? 

 

Menging door scheepvaart speelt in de schutsluizen en daarnaast vindt over de lengte van 

het Noordzeekanaal transport plaats van zout uit de onderlaag naar de bovenlaag als gevolg 

van (o.a.) menging door scheepvaart; tevens is menging door scheepvaart van belang bij het 

ontwerpen van zoutvangen achter een schutsluis of spuisluis. Daarnaast zijn er bij 

schutsluizen nog vragen over de hydraulische effecten bij in- en uitvaren en het vullen en 

ledigen van de kolk. In het kanaal zelf is nog te weinig bekend over de menging door 

scheepvaart. Conclusie uit de werksessie was dat dit onderwerp voorlopig wordt geparkeerd. 

Er lopen nu werkzaamheden om het effect van scheepvaart op menging in een schutsluis in 

Delfland te kwantificeren. Eerst moet worden gekeken of de kennis vanuit Delfland voor het 

Noordzeekanaal kan worden toegepast. Ook wordt geconstateerd dat het meten van de 

menging veroorzaakt door scheepvaart geen sinecure is. 

 

Kennisvraag B.5: Wat is toelaatbaar en wenselijk? 

 

Een vraag van een heel ander kaliber, maar net zo relevant voor de discussie is wat 

toelaatbaar en wenselijk is aan zoutgehalten. Dit is niet eenduidig bekend. 

De kaderrichtlijn Water definieert het waterlichaam Noordzeekanaal als een brak meer (type 

M32). Dit betekent dat de chloridegehalten boven 3000 mg/l moeten blijven. In de praktijk 

liggen de chloridegehalten nu al veel hoger. Dit leidt tot problemen bij zijkanaal C en het 

achterliggende gebied. Hier is recent de sluis bij Spaarndam aangepast om de zoutindringing 

tegen te gaan. De bestaande situatie wordt door de beheerder al als ongewenst ervaren.  
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4.3 Eisen/behoefte aan metingen voor modelontwikkeling  

 

Om de zoutindringing in de bestaande toestand te kunnen beoordelen zijn vooral metingen 

c.q. informatie nodig van zoutgehaltes en debieten, aangevuld met waterstands gegevens en 

schutgegevens. In tabel 2 is een detail overzicht gegeven van de benodigde metingen. 

De belangrijkste metingen waaraan behoefte is zijn eveneens weergegeven in Figuur 4.5. Dit 

overzicht is in verkorte vorm ook weergegeven in bijlage B. 
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Figuur 4.5 Voorstelde verdeling meetlocaties en meetcampagnes voor zoutgehalten en afvoeren 
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Tabel 2 Zoutverspreiding na zoutlek door scheepvaartsluizen of zouttransport door spuisluizen of inlaten.  

Eisen aan metingen 

Zoutconcentraties meerjarig; hoge temporele resolutie met lage ruimtelijke resolutie (vaste metingen) 

 

Locaties voor continue zoutgehaltemetingen 

A. De hoogste dynamiek en gradiënten zijn aanwezig aan weerszijden van het sluizencomplex in IJmuiden. 

B. de hoogste belangen gelden via naar zijkanaal C naar het achterland. Dus metingen over het traject: IJmuiden binnenhaven, 

Velsen, ingang zijkanaal C, in zijkanaal C en achter schutsluis Spaarndam. 

C. Voor het bepalen van de aanvoeren van zout water: Buiten voorhaven IJmuiden Buiten IJ en zuiden Amsterdam Rijnkanaal.  

D. verdere metingen voor dekking over het watersysteem: Noordzijde A’dam Rijnkanaal, het IJ, aan binnenzijde van de Oranje sluizen 

Verdeling in verticaal:  

 Minimaal in de bovenlaag en in onderste 2 meter. Nice to have: volledige profielen. 

Verdeling in horizontaal:   

 Metingen representatief voor het midden van de waterloop (niet aan de oever). Gelijkmatig verdeeld over de lengte van het kanaal. 

Meetfrequentie:  

 Bij schutsluizen: tijdsinterval maximaal 10 sec vanwege dynamiek tijdens het schutten. 

 Andere locaties: tijdsinterval maximaal 30 min vanwege dynamiek door het spuien 

Meetperiode: 

  Reeksen van enkele maanden voor kalibratie en validatie, inclusief een periode waarbij lage aanvoer is opgetreden. 

Meetonzekerheid:  

 ± 1 ppt in zout gebied  en ± 5% in het binnengebied 

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie 

 

Zoutconcentraties meetcampagnes hoge temporele resolutie met hoge ruimtelijke resolutie over een korte periode 

Meer ruimtelijk en gericht op specifieke events, maar ook in detail vaststellen van de normale condities.  

 

Locaties voor zoutgehaltemetingen in een meetcampagne: 

A. Metingen over de rivier-as over het traject van IJmuiden tot aan de Oranje sluizen aan het IJmeer en het zijkanaal C tot aan 

Spaarndam. met een minimale resolutie van een kilometer. 

B. Detailmetingen net buiten de schutsluizen voor bepaling zoutlek met registratie van de schuttingen incl. de tijd dat deuren open zijn. 

Met een resolutie van enkele meters in en net buiten de kolk. 
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Ruimtelijke verdeling verticaal 

Zoutmetingen in diepte profielen en diepte gemiddelde. 

Randvoorwaarde 

 combineren met stroomsnelheidsmetingen/ debietmetingen 

Meetfrequentie 

 seizoen afhankelijk en gelijkmatig verdeeld over het bereik van watertoevoer. 

Het model toont een redelijk scherpe overgang tussen zoet en zout waarvan de locatie moet worden vastgelegd. Dit lukt alleen aan de 

hand van volledige profielmetingen (zie boven). Deze moeten met regelmaat uitgevoerd worden om een goed beeld te kunnen vormen van 

de zout zoet overgang onder verschillende omstandigheden. 

 

Afvoeren meerjarig (vaste metingen) 

 Aanvoer vanuit kanalen en waterschappen, spuidebieten, 

 

Meetfrequentie 

 tijdsinterval maximaal 10 min (vanwege dynamiek bij windopzet) 

Meetperiode 

 Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 a 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden. 

Ruimtelijke verdeling 

• Debietgegevens complex Oranjesluizen, IJmuiden, Amsterdam-Rijnkanaal, Sifon Zeeburg. Afvoer A’ dam Rijnkanaal en Vecht 

• Debieten door schutsluizen Oranjesluizen, Prins Willem-Alexandersluis (eventueel af te leiden uit schutgegevens van de verschillende 

sluizen) 

• gebruik inlaatsluizen 

• inzet van vispassages (in voor- en najaar) 

 

Meetfrequentie 

 Vaste metingen met tijdsinterval maximaal 30 min (vanwege dynamiek door opzet) 

Meetonzekerheid 

 Afvoeren door aanvoerende kanalen en vanuit IJ: kleiner dan ±5% in uurgemiddelde. 

 Afvoeren van de spuisluizen en het gemaal bij IJmuiden: 5% over spuiperiode 

 Aanvoeren vanuit waterschappen (geen procentuele wens vanwege lage waarden): ± 2 m
3
/s in daggemiddelde 
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Afvoeren meetcampagnes (in combinatie met zoutgehalte) 

 

• Kalibratie van de debieten door het gemaal, bij verschillende buitenwaterstanden.  Hoogste prioriteit 

 Meetcampagnes over minimaal 13 uur, bij voorkeur 48 uur. 

 

Het debiet moet worden gemeten in het Binnenspuikanaal en het Buitenspuikanaal, en worden vergeleken met de gemaalregistratie. 

Opstellen van een meetplan voor een kalibratie van buiten de scope van dit document) In eerste instantie moet de sluitfout niet meer dan 

5% bedragen. Wanneer de sluitfout binnen 5% blijft, hoeven de andere bronnen niet (nauwkeuriger) te worden gemeten, tenzij ze qua 

waterkwaliteit een probleem veroorzaken. Dan moeten ze ook worden geïdentificeerd. 

 

• Lekverliezen van niet goed gesloten spui of schutsluizen. 

• Lekverliezen van spuisluizen die langer open staan voor visintrek 

• Schutverliezen 

 

Waterstanden 

 

Meetfrequentie 

 tijdsinterval maximaal 30 min vanwege dynamiek door getij aan buitenzijde en spuien aan binnenzijde 

Meetperiode 

 Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 a 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden 

Ruimtelijke verdeling in horizontaal 

 Waterstanden aan weerszijden van sluizencomplexen en in A’dam Rijnkanaal 

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie 

Meetonzekerheid 

 binnenwater < 2,5 cm 

 op zee < 5 cm 

Schut informatie 

• aantal schuttingen per dag 

• deur-opentijden  

• waterstanden in de kolken 

• Hoeveel schepen in de kolk 

• Formaat van de schepen in de kolk 
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Bodemligging en geometrie 

De juiste weergave van de bodemligging luistert voor zouttransport nauwer dan voor andere toepassingen. 

• afmetingen van de kolken 

Meetonzekerheid 

 ± 15 cm 

Water temperatuur 

Temperatuur op zichzelf is een niet heel relevante parameter vanuit het perspectief zoutindringing. Nice to have. 

Temperatuur het kan een maat zijn voor de indringing van zee water als er voldoende temperatuurverschil is. Voor deze wijze van 

informatie inwinnen zijn nog geen specificaties vastgelegd. Duidelijk lijkt wel dat het alleen ter aanvulling zal dienen. 

Temperatuur is een ondersteunende parameter voor het bepalen van dichtheid, zout via geleidendheid en stroomsnelheid via akoestische 

sensoren (zie zout en afvoeren) 

Meetonzekerheid in temperatuur  

 ±1 
0
C 

 als ondersteunende parameter bij bepaling zout  ± 0,1 
0
C 

 als ondersteunende parameter bij bepaling snelheden   ±1 
0
C 

 

Stroming 

Stromingsprofielen als ondersteunende parameter voor analyse van zoutprofielen en transport. 

Ruimtelijke verdeling 

 In bij ieder profiel dat gemeten wordt in de meetcampagnes gedefinieerd onder zout en afvoeren. 

Meetonzekerheid 

  ± 5% 
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5 Casus 3: Pilot Krammerjachtsluizen 

Deze casus is minder ver uitgewerkt omdat het proces om de metingen te optimaliseren 

volop gaande is binnen het project Krammerjachtsluizen en apart gerapporteerd wordt. 

Daarnaast loopt ook de verkenning van een Beslissings ondersteunend systeem BOS voor 

het beheer van deze sluizen waaruit ook nieuwe wensen zullen komen ten aanzien van 

benodigde meetgegevens. 

Samengevat uit [Weiler 2014] en enigszins aangepast:  

5.1 Doelstelling van de Pilot en het MMP (meet en monitoring plan) 

 

De Pilot Krammerjachtensluis behelst het opdoen van kennis en ervaring omtrent de werking 

van de Innovatieve Zout-Zoetscheiding (IZZS). Daartoe zal Jachtensluis 2 (JS2) worden 

omgebouwd en voorzien van het nieuwe type maatregelen (bellenschermen, waterscherm en 

spoeldebiet). De doelstelling van de Pilot is om bij te dragen aan de onderbouwing voor een 

besluit tot ombouw van het hele complex Krammersluizen naar de nieuwe techniek. Het 

Meet- en Monitoringplan (MMP) beschrijft hoe deze kennis en ervaring kan worden opgedaan 

en vertaald van de jachtensluizen naar de duwvaartsluizen. 

 

De ontwikkeling en kalibratie van het Zoutlekmodel is min of meer de centrale opgave in 

het meet en monitoring plan. De invoer hiervoor bestaat uit de metingen van de 

zoutlekprofielen en de registratie van het sluisbedrijf. Het slagen hiervan bepaalt de waarde 

(de nauwkeurigheid) van de uitspraken over de zoutlek, en dus ook over het gebruik aan 

zoetwater en energie nodig om de doelstelling te halen.  

5.2 De relevante parameters 

 

Processen die leidend zijn voor de zoutindringing: hoe lang en hoe vaak zijn de sluisdeuren 

open zijn en hoeveel zout water er met elke schutting uitgewisseld wordt. 

 

• Zoutlek 

De zoutlek is de hoeveelheid zout [kg/s] die de voorhaven aan de zijde van het 

Volkerak-Zoommeer verlaat. Omdat de zoutlek een proces in de tijd is kan sprake zijn 

van momentane waarden, geldend in een bepaalde fase van het schutproces. Voor een 

inschatting van de zoutbelasting op het Volkerak-Zoommeer is alleen de netto 

daggemiddelde waarde van belang. De zoutlek kan niet direct worden gemeten. Dit zou 

vragen om het gedetailleerd vastleggen van snelheden en dichtheden in de monding 

van de voorhaven aan de VZM-zijde. Omdat door deze havenmond ook schepen in- en 

uitvaren is dit praktisch niet uitvoerbaar. Er zal daarom gebruik gemaakt worden van de 

combinatie van metingen met een aantal zoutopnemers en het doorrekenen van de 

schutbewegingen met het Zoutlekmodel. 

 

• Zoetwatergebruik 

Het zoetwatergebruik is het debiet aan water [m
3
/s] dat aan de zoete kant (VZM-zijde) 

wordt ingenomen door de sluis of sluizen, c.q. de installaties van de IZZS, gedurende 

het schutproces en dat wordt losgelaten aan de zoute kant (OS-zijde). Het 

zoetwatergebruik is de som van drie delen: het debiet dat wordt gebruikt door het 

waterscherm, het spoeldebiet en het schutdebiet. Het zoetwatergebruik zal worden 
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vastgesteld op basis van de debieten door de rinketschuiven (van Volkerak-Zoommeer 

naar de kolk) en door de riolen (via de pomp en het doorlaatwerk tussen de kolk en de 

Oosterschelde). Voor de bepaling van deze debieten worden de vereiste 

karakteristieken vastgesteld (doorlaatcoëfficiënten, pompkarakteristiek) zodat het debiet 

kan worden berekend uit het verval en de schuifstand c.q. het pomptoerental. Dit zijn 

dus parameters die gelogd moeten worden. 

 

• Schutcapaciteit 

De definitie hiervan is nog niet uitgewerkt en overeengekomen. Voorlopig kan er het 

volgende over gezegd worden: de schutcapaciteit is het product van twee grootheden: 

het aantal schutcycli dat per tijdseenheid kan worden uitgevoerd, en aantal en afmeting 

van de schepen die per schutting behandeld kunnen worden.  

 

• De duur van de schutcyclus 

Dit wordt bepaald door een aantal parameters.  

Op de eerste plaats is er de tijd die nodig is voor het in- en uitvaren van de schepen: 

hoe meer schepen hoe langer dit duurt. Uit de registraties zal dit verband kunnen 

worden afgeleid. 

Het aantal schepen heeft geen invloed op de snelheid van openen en sluiten van de 

deuren of op de duur van het nivelleren.  

De duur van het nivelleren zal afhankelijk zijn van het verval, en waarschijnlijk ook van 

de schutrichting: de methode van nivelleren is verschillend voor beide sluishoofden en 

schutrichtingen. 

 

• bepaling van de vullingsgraad per schutting 

Hoeveel schepen zijn aanwezig en wat zijn de afmetingen van de schepen 

5.3 De basisopstelling op basis van de fysica die gemeten moet worden 

 

De basis meetopstelling behelst het meten van zoutprofielen verdeeld over de beide 

suiskolken, de voorhavens en net buiten de voorhavens, zoals aangegeven in de figuur 

hieronder. De zoutlek wordt berekend met het Zoutlekmodel. De randvoorwaarde voor de 

berekeningen met het Zoutlekmodel worden gevormd door (enerzijds) de zoutprofielen net 

buiten de voorhavens en (anderzijds) de details van de uitgevoerde schuttingen.  

 

 
Figuur 5.1 Mogelijke locaties meting zoutprofielen in de basisopstelling 
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5.3.1 Gelaagdheid in de voorhavens en daarbuiten 

 

Het Zoutlekmodel is gebaseerd op berekening van dichtheidsstromingen tussen bassins met 

een uniforme dichtheid: zowel van de kolken als de van voorhavens worden aangenomen dat 

ze een homogene dichtheid hebben. In de Krammersluizen is geen sprake van een 

homogene dichtheid, maar van gelaagdheid. Aan de VZM-zijde mag verwacht worden dat 

zich een dunne onderlaag van zouter water zal vormen. Aan de OS-zijde zal zich juist een 

zoetere bovenlaag vormen. 

5.3.2 Gelaagdheid in de kolk 

 

In het huidige proces speelt gelaagdheid in de kolk een cruciale rol in de scheiding van zout- 

en zoetwater. Het nieuwe proces gaat niet uit van het scheiden van zout en zoet op basis van 

het in stand houden van de gelaagdheid, maar probeert de uitwisseling tussen kolk en 

voorhaven te reduceren. Toch zal gelaagdheid in het nieuwe proces wel een rol spelen.  

Op basis van de bevindingen kan in het Zoutlekmodel dan beter worden beschreven hoe het 

water onder het drempel-niveau een rol speelt in de dichtheidsstroming op het moment dat 

een van de sluisdeuren open staat. 

Om dit in beeld te krijgen zal het zoutprofiel in de kolk met enige nauwkeurigheid in beeld 

gebracht moeten worden. Hiervoor zullen zoutopnemers moeten worden voorzien in de kolk, 

tot in het diepere gedeelte aan toe. Om optredende golven in de gelaagdheid te kunnen 

waarnemen zullen er een aantal profielen over de lengte van de kolk moeten worden 

voorzien. We benaderen dan toch weer de opstelling zoals aangehouden in de Stevinsluis, 

waarmee het dus mogelijk wordt om de zoutmassa in de kolk te bepalen, en de verandering 

daarvan terwijl de deuren open staan.  

Ook indien zo’n opstelling voor kortere tijd wordt voorzien, dan nog zullen de zoutopnemers 

zoveel mogelijk buiten de invloed van scheepvaart moeten worden gehouden. In het 

bovenste deel zal dit plaatsvinden in bestaande nissen bij verzonken ladders. Onder het 

niveau van de drempel aan de OS-zijde, NAP -3,70 m, is het niet bezwaarlijk om de 

zoutopnemers tegen de wand op te stellen.  

 

Aantal meetpunten in verticaal: bij de proef in de Stevinsluizen is gebruik gemaakt van 5 

zoutsensoren in de verticaal zodat een profiel ook echt te bepalen was. Vooral de diepere 

metingen zullen van belang zijn. 

5.3.3 Bepaling zoet en zout waterverspreiding buiten sluizen aan Oosterschelde en Volkerak zijde. 

 

In eerste instantie waren de metingen aan de buitenzijde van het complex gepland in 2 

stappen. Eerst zou op basis van metingen vanaf schepen de zoutverspreiding aan de 

buitenzijde bepaald worden. Vervolgens zou op basis van de waargenomen verspreiding een 

verdeling van vaste meters worden ontworpen. De scheepsmetingen zijn uitgevoerd en 

leverde veel metingen maar weinig inzicht. 

Eén goed bepaalde dieptegemiddelde zoutconcentratie aan binnen- en buitenzijde is 

voldoende. 
 
 

De belangrijkste metingen waaraan behoefte is zijn eveneens weergegeven in tabel 3. Dit 

overzicht is in verkorte vorm ook weergegeven in bijlage C. 
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5.4 Verspreiding over het Volkerak Zoommeer 

 
 
Hoewel het geen onderdeel is van deze studie is het een logische stap om te kijken naar de 
gehele waterhuishouding van het Volkerak Zoommeer en de daarvoor benodigde metingen, 
zeker in het licht van een gepland Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) voor de 
Krammersluizen. We beperken ons hier tot de volgende opmerkingen: 
 

Voor zoutverspreiding in het Volkerak Zoommeer geldt dat de grootste onzekerheid in het 3D 

hydrodynamisch model voor het Volkerak Zoommeer de precieze zoutbelasting (zoutlekkage) 

door de Krammersluizen is. De zoutlekkage door de beroepssluizen en jachtsluis wordt nu 

niet direct gemeten, maar moet indirect worden afgeleid uit chloridemetingen in het meer 

(TSO-metingen, vaste meetlocaties). De vaste metingen vinden daarbij nu plaats te ver van 

de Krammersluizen. 

Het Krammerdiep in het Volkerak fungeert als grote zoutvang vlak achter de sluizen. Vanuit 

deze put verspreidt het zout zich verder door het systeem. De mate van vulling van deze put 

met zout water is dus een maat van verzilting die verwacht kan worden voor het hele gebied. 

Deze graad van vulling moet worden gemonitord. 

Voor de zoutverspreiding in het Volkerak Zoommeer is eveneens een nauwkeurige 

waterbalans nodig. De huidige waterbalans wordt als niet voldoende nauwkeurig gezien. 
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Tabel 3 Zoutlek door de Krammerjachtsluizen met en zonder zoutlek beperkende middelen.  

Eisen aan metingen 

Zoutconcentraties meetcampagnes 

Gevraagd: de zoutlek = hoeveelheid zout [kg/s].  
Deze parameter is niet direct te meten dus moet worden afgeleid uit metingen van zoutgehalten en volume water per schutting. 

Detailmetingen in schutkolk over meerdere schuttingen en verdeeld over het tij. 

 

Ruimtelijke verdeling horizontaal 

 Metingen schutsluizen met een resolutie van enkele meters. 

 In voorhavens aan Volkerak zijde en Oosterschelde zijde 

Ruimtelijke verdeling verticaal 

 In de schut kolk: diepte profielen met een verdeling van 5 metingen per profielen 

 In voorhavens: diepte gemiddelde waarde 

Randvoorwaarde 

 combineren met stroomsnelheidsmetingen/ debietmetingen 

Meetfrequentie 

 In de schutsluizen: tijdsinterval maximaal 10 sec vanwege dynamiek tijdens het schutten. 

 In voorhavens: tijdsinterval maximaal 30 min vanwege dynamiek door het getij. 

Meetperiode 

 Reeksen van enkele dagen (maand) voor kalibratie en validatie.  

Meetonzekerheid 

 ± 1 ppt 

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie 

 

Afvoeren 

Schutdebieten en eventueel nivelleerdebiet. 

De schutdebieten worden afgeleid uit de geometrie van de schutkolk, de vulling van de kolk, de waterstand in de kolk. 

Meetfrequentie 

 Bepaling per schutting 

Meetperiode 

 Zie zout 
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Waterstanden 

Meetfrequentie 

 tijdsinterval maximaal 30 min vanwege dynamiek door getij. 

Meetperiode 

 Zelfde periode als zoutmetingen  

Ruimtelijke verdeling in horizontaal 

 Waterstanden aan weerszijden van sluizencomplexen 

Kwaliteitsborging: 

 Controle op interne consistentie 

Meetonzekerheid 

 < 2,5 cm 

 

Schut informatie 

• aantal schuttingen per dag 

• deur-opentijden  

• waterstanden in de kolken 

• Hoeveel schepen in de kolk 

• Formaat van de schepen in de kolk 

 

Bodemligging en geometrie 

 

• afmetingen van de kolken 

Meetonzekerheid 

 ± 15 cm 

Water temperatuur 

Temperatuur op zichzelf is een niet heel relevante parameter vanuit het perspectief zoutindringing. Nice to have. 

Temperatuur is een ondersteunende parameter voor het bepalen van dichtheid, zout via  

Meetonzekerheid in temperatuur  

 ±1 
0
C 

 als ondersteunende parameter bij bepaling zout  ± 0,1 
0
C 
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6 Beschouwing beschikbare metingen versus gevraagde 
metingen.   

Alhoewel het (nog) niet het doel was van dit document zijn er een aantal constateringen 

gedaan met betrekking tot de momenteel beschikbare metingen in relatie tot de gevraagde 

metingen. 

 

Meetbehoeftes voor beheervraagstukken zijn per definitie anders dan meetbehoeftes t.b.v. 

model- en kennisontwikkeling. Zo is een beheerder geïnteresseerd in een zoutgehalte vlak bij 

een innamepunt, terwijl voor model ontwikkeling juist een punt nodig is daar waar de gradiënt 

het hoogst is en de zoutwaarde hoog is. Tevens is voor wateriname een meting uitgevoerd 

aan de waterkant en in de bovenlaag representatief voor wat men wil weten. Het is echter 

niet representatief voor het midden van de waterloop en voor het transport in de onderlaag 

wat juist noodzakelijk is voor de modelvalidatie bij zoutindringing.  

Door bezuinigingen en de nadruk op beheer zijn met de tijd waardevolle punten voor 

modelvalidatie verdwenen (persoonlijke communicatie met Ad Schipperen RWS). 

Tevens ontbreekt het aan voldoende metingen van de processen die echt leidend zijn voor 

zoutverspreiding namelijk de afvoeren en stroomsnelheden. Dit hangt grotendeels samen met 

het feit dat afvoeren in een gelaagd en getij gedreven systeem moeilijk te meten zijn en men 

daarom vooral gebruik maakt van de hydrodynamische modellen om deze afvoeren te 

bepalen. Maar deze hydrodynamische modellen zijn dus onvoldoende gevalideerd op 

afvoeren en stroming (kip en ei probleem). 

Er zijn wel degelijk zeer waardevolle meetcampagnes uitgevoerd en die worden ook nog 

steeds uitgevoerd, maar die gegevens zijn beperkt en worden te weinig gebruikt omdat ze 

niet goed zijn ontsloten. 

 

Deze knelpunten in de informatiecyclus van zoutindringing is geïllustreerd in de bijgevoegde 

interactieve mindmap in Appendix D. Deze mindmap is opgesteld als leidraad bij het 

formuleren van stappen naar een efficinter informatievoorziening voor zoutindringing 

[Schroevers, van Dijk, Friocourt, Vermaas 2014]. 

 

De in dit document geschetste vraag om metingen vergt een, meestal tijdelijke, uitbreiding 

van metingen. Waar de vaste metingen bijvoorbeeld nog uitgebreid dienen te worden is in de 

zouttong, vrij dicht boven de bodem van de vaargeul. Maar in veel gevallen gaat het ook om 

metingen die al gedaan worden of gerealiseerd kunnen worden door aanpassingen, 

verplaatsen of combineren van metingen waardoor meerdere doelen gediend worden.  

Daarbij willen vooral de nadruk leggen op het ontsluiten van wat er al is en nog gaat komen in 

meetcampagnes. 
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7 Conclusies   

Voor de beschrijving van de behoefte aan metingen voor de modelontwikkeling en 

kennisontwikkeling zijn drie verschillenden casussen besproken. Daaruit zijn per casus de 

volgende hoogste priortieten gekomen. 

 

Voor het Rijn Maasmonding gebied 

• het bepalen van de zoutgradiënt over het traject Nieuwe Waterweg en de overgang van 

het Scheur naar de Oude en Nieuwe Maas 

• de afvoerverdeling Nieuwe Waterweg en de overgang van het Scheur naar de Oude en 

Nieuwe Maas. 

Voor het Noordzee kanaal en de sluizen van IJmuiden: 

• Het uitvoeren van Afvoermeetcampagnes(in combinatie met zoutgehalte) voor het 

bepalen van de debieten door het spui gemaal, vooral bij hoge buitenwaterstand voor 

het sluitend krijgen van de waterbalans van het NZK. 

• Het bepalen van de zoutlek door de schutsluizen van IJmuiden voor het sluitend krijgen 

van de zoutbalans van het NZK. 

Voor de Krammersluizen 

• Het bepalen van de zoutlek door de schutsluizen om uiteindelijk de effectiviteit van 

zoutbeperkende maatregelen te kunnen inschatten. Met als bijkomend voordeel dat 

daardoor wellicht ook de zout balans van het Volkerak-Zoommeer op orde komt.  

 

 

Ondanks dat de casussen veel van elkaar verschillen zijn ook generieke punten te 

benoemen. Deze generieke punten lijken toepasbaar op alle gebieden waar zoutindringing 

een rol speelt: 

 

• De beschikbare fysische kennis over de processen die leiden tot zoutindringing is voor 

praktische toepassingen ruim voldoende. Over hoe het effect van de verschillende 

processen zich tot elkaar verhoudt is echter veel minder bekend. Dit hangt sterk samen 

met de kennis over de lokale situatie. Die kennis moet worden opgebouwd aan de hand 

van metingen en het evalueren van (bestaande) modellen. 

• Voor modelontwikkeling zijn meetgegevens nodig die enerzijds de globale toestand van 

het systeem vastleggen en anderzijds die juist de dynamiek van het systeem 

vastleggen. Dit houdt in dat de metingen zijn afgestemd op de gradiënten die optreden 

in zoutgehalte, maar ook op variaties in de afvoeren. 

• De conclusie uit de gevoerd gesprekken is dat er veel bruikbare metingen voor handen 

zijn die niet goed ontsloten zijn. 

 

 

Aanbevelingen. 

 

• Zorg voor goede inventarisatie en ontsluiting van bestaande (project) metingen. 

• Er is meer aandacht nodig voor het meten van afvoeren in de RijnMaasmonding. 

• Er is meer aandacht nodig voor het bepalen van gradiënten. 

• De casussen zijn uitgewerkt vanuit de kennisvragen die nu relevant zijn, maar als de 

hier benoemde metingen uitgevoerd zijn zullen nieuwe kennisvragen relevant worden. 

Het beschouwen van de behoefte aan systeemkennis en informatie voor de 
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ontwikkeling van modellen zou dus, meer dan nu nog het geval is, een onderdeel 

moeten vormen van het continue proces van inventariseren van de informatiebehoefte 

van RWS. 

 

Dit document is nog maar een eerste inventarisatie en zal waarschijnlijk leiden tot discussie. 

Verdere uitwerking van de bevindingen in dit document moet plaats vinden in de RWS 

projecten die al lopen of dit jaar starten in de genoemde gebieden. 
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A Overzicht benodigde metingen Rijn Maasmonding. 

  



 
Metingen ten behoeve van modelontwikkeling van zoutindringing in de Rijn Maasmonding 
 

Het watersysteem  

De Rijn-Maasmonding vormt het overgangsgebied tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Het wordt 

gekenmerkt door een groot aantal vertakkingen 

van rivieren, waterwegen en sluizen. Het zoute 

water kan alleen binnendringen door de Nieuwe 

Waterweg en het Hartelkanaal. De 

waterbeweging wordt bepaald door het getij, 

opzet door wind, rivierafvoeren en dichtheid 

gedreven stroming. Het dichtheidsverschil 

tussen het zee- en rivierwater leidt tot een netto 

(= getijgemiddelde) landwaartse stroming van 

zwaarder zoutwater bij de bodem en een netto 

zeewaartse stroming van lichter zoetwater nabij 

het wateroppervlak. Dit is het sterkst bij lage 

rivierafvoer en hoge buitenwaterstand door 

(spring)tij dan wel door windopzet. 

 

De kennisbehoefte 

Voor het schatten van de effecten van aanpassingen in het systeem op de zoutindringing of het bepalen van de 

effectiviteit van maatregelen ter voorkoming van zoutindringing worden hydrodynamische modellen ingezet. Er is 

gebleken dat de huidige modellen de zoutindringing onvoldoende nauwkeurig kunnen beschrijven. Om deze 

modellen te verbeteren is nieuwe kennis nodig. De fysische kennis van de bovengenoemde “drivers” van het 

zoutindringingsproces is voor praktische toepassingen ruim voldoende. Over hoe de verschillende processen zich tot 

elkaar verhouden in de Rijn Maasmonding is echter veel minder bekend. Daarvoor is voldoende kennis van het 

systeem nodig en een deel van die benodigde kennis is in de loop der jaren verloren gegaan, slecht ontsloten of 

gewoonweg niet aanwezig. Ook is het systeem onderhevig aan verandering (bijvoorbeeld de aanleg van de 2e 

Maasvlakte) en is oude kennis daardoor niet altijd meer volledig toepasbaar. Voor het opbouwen van kennis en met 

die kennis ontwikkelen dan wel aanpassen van modellen is het ontsluiten van recente metingen en het uitvoeren 

van nieuwe metingen noodzakelijk. De benodigde metingen zijn hier beschreven. 

 

De meetbehoefte 

Om de zoutindringing in dit systeem te vangen in metingen zijn metingen nodig van vooral afvoerverdeling en 

zoutgehalten (saliniteit). Dat is het belangrijkst daar waar de grootste dynamiek plaatsvindt en dat is in het traject 

van de Maeslantkering tot net voorbij de splitsing Het Scheur-Oude Maas-Nieuwe Maas. Daarnaast zijn metingen 

van zoutgehalten op locaties waar water ingenomen wordt van belang. Dit leidt tot de vraag om deels continue 

metingen en deels metingen door middel van een afvoermeet campagne, zoals rechts weergegeven. Naast afvoeren 

en zoutgehalten zijn continue en historische waterstanden nodig in elke tak en op de Noordzee en een nauwkeurige 

bathymetrie. Dat is nu al goed geregeld. 

Locaties voor continue zoutgehaltemetingen 

A. De hoogste dynamiek en gradiënten zijn aanwezig in de Nieuwe Waterweg en de overgang van het Scheur 
naar de Oude en Nieuwe Maas . Suggestie voor meetlocaties in volgorde van prioriteit: 1) Maassluis, 2) 
Maeslantkering, 3) Beneluxtunnel en 4) Botlekbrug.  

B. Metingen in de andere takken kunnen in principe willekeurig worden uitgevoerd als ieder tak maar gedekt 
wordt: Oude Maas, Nieuwe Maas, Hartelkanaal, Spui etc. 

C. Belangrijkste innamepunten zijn Gouda, Bernisse, Scheelhoek, Koert, gat van de Kerksloot, Zuiderdiep, 
Lekkerkerk, Beerenplaat, Kralingen, Spijkenisse. (niet aangegeven in figuur) 

D. Bovenstrooms: Tiel, Hagestein 
E. Noordzee: Haringvliet, Eurogeul en Maasgeul (incl. monding) en minimaal 30 km ten noorden en zuiden van 

de Maasmond. 
Verdeling in verticaal: minimaal vlak boven de bodem en in de bovenlaag, bij voorkeur volledige profielen. 

Verdeling in horizontaal: Metingen in het midden van de waterloop (niet aan de oever) 

Meetfrequentie: tijdsinterval maximaal 10 min, vanwege dynamiek bij stormopzet 

Meetperiode: Meerjarige reeksen voor kalibratie en validatie. Typisch 1 à 2 jaar, waarin extremen zijn opgetreden. 

Meetonzekerheid: ± 1 ppt in zout gebied  en ± 5% in het binnengebied (innamepunten)  

 

Locaties voor zoutgehaltemetingen in een meetcampagne: 

1) Metingen over de rivier-as over het traject van de Maeslantkering tot net voorbij de splitsing tussen Nieuwe 
Waterweg, Oude Maas en Nieuwe Maas (lagere prioriteit: aanvullen met metingen verder landinwaarts). 

2) Metingen in raaien dwars over rivier bij splitsing tussen Nieuwe Waterweg, Oude Maas en Nieuwe Maas 
Dit dient meerdere keren plaats te vinden bij verschillende situaties van lage tot gemiddelde afvoer en bij 

stormopzet en in combinatie met stroomsnelheidsprofielmetingen. Volledige diepteprofielen vereist en een 

meetonzekerheid van ± 1 ppt. 

Continue afvoermetingen: 

i. Afvoerverdeling over de splitsing Nieuwe Waterweg-Oude Maas-Nieuwe Maas. Onzekerheid ± 5% in uur 
gemiddelde. 

ii. Bovenstroomse aanvoer: Tiel, Lith Hagestein. Onzekerheid ± 5% in uur gemiddelde 
iii. Spuidebieten (als functie van de tijd) van de Haringvlietsluizen. Onzekerheid ± 5% over spui periode. 
iv. Onttrekkingen, bijv. vanuit Hollandse IJssel, Volkerak etc. Onzekerheid ± 5% in daggemiddelde. 

Mogelijk aangevuld met afvoermeetcampagnes (in combinatie met zoutgehalte) op alle splitsingspunten over enkele 

dagen. De snelheidsmetingen uitgevoerd t.b.v.  de debietmetingen ook apart opslaan en beschikbaar maken. 

Continue waterstandmetingen: Huidige locaties en meetfrequenties zijn voldoende. Campagnes zijn niet nodig. 

 

Gesimuleerde zoutindringing nabij de bodem bij lage rivierafvoer en hoge 
buitenwaterstand. 
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B Overzicht benodigde metingen Noordzeekanaal-IJmuiden. 

 
  



 
Metingen ten behoeve van modelontwikkeling van zoutindringing in het Noordzeekanaal 
 

Het watersysteem  

Het Noordzeekanaal is een zwak dynamisch systeem. De waterbeweging en het zouttransport in het kanaal worden 

vooral bepaald door het schutten en spuien. Het water op het Noordzeekanaal wordt aangevoerd vanaf de Rijn via 

het Amsterdam-Rijnkanaal (minimumdebiet van 10 m3/s). Tevens is er een inlaatsluis bij Amsterdam, waar water 

vanuit het IJmeer kan worden ingelaten. Door het schutten van de schepen in IJmuiden ontstaat zoutlek vanuit de 

Noordzee die zich verspreidt in het gebied als gevolg van de dichtheidsstroming. Daarbij ontstaat in de onderlaag 

een netto transport van zout water landinwaarts en in de bovenlaag een netto transport van zoetwater naar zee. De 

verzilting loopt door tot de Westelijke havens van Amsterdam. Dit leidt tot problemen bij zijkanaal C en het 

achterliggende gebied. In IJmuiden staat een vergroting van de huidige schutsluis gepland. Dit mag niet tot verdere 

verzilting in het Noordzeekanaal leiden en daarom wordt onderzoek gedaan naar mogelijk zout beperkende 

maatregelen. 

 

Conceptueel model van 

zoutvrachten door de 

schutsluizen en de 

spuisluis van IJmuiden 

en in het 

Noordzeekanaal. 

 

De kennisbehoefte 

De evaluatie c.q. studie van zoutbeperkende maatregelen in IJmuiden vraagt om 3D modelering en uiteindelijk 

vertaling in een vereenvoudigde zoutlek-module. Ontwikkeling van een nieuw 3D model en/of validatie van het 

bestaande model vergt veel meetgegevens en om een sluitende waterbalans en zoutbalans van het Noordzeekanaal. 

Er is op dit moment een sluitfout van minimaal 20% in de waterbalans. Er wordt vermoed dat de debietregistratie bij 

het gemaal in IJmuiden niet onder alle omstandigheden juist is. Bij het opstellen van de zoutbalans is de hoeveelheid 

zout die binnenkomt via de sluizen van belang. Dit hangt samen met het aantal en type schepen maar ook de duur 

van het open- en dichtgaan van de sluisdeuren. Deze informatie wordt nu wel geregistreerd maar is alleen binnen 

het sluizencomplex dan wel in het scheepvaartbegeleidingscentrum voorhanden. Voor het opbouwen van kennis en 

met die kennis ontwikkelen dan wel aanpassen van modellen is het ontsluiten van de recente metingen/gegevens en 

het uitvoeren van nieuwe metingen noodzakelijk. De benodigde metingen zijn hier beschreven. 

De meetbehoefte 

Om de zoutindringing in dit systeem te vangen in metingen zijn metingen nodig van met name afvoeren en 

zoutgehalten (saliniteit). Dat is het belangrijkst bij de spui- en schutsluizen en het traject van IJmuiden tot en met 

zijkanaal C. Dit leidt tot de vraag om continue metingen en metingen door middel van campagnes. Naast afvoeren 

en zoutgehalten zijn continue en historische waterstanden in de kanalen en op de Noordzee en een nauwkeurige 

bathymetrie en geometrie gewenst. Tevens moet de gedetailleerde informatie van schuttingen worden ontsloten. 

 

Hoogste prioriteit: Afvoermeetcampagnes (in combinatie met zoutgehalte) voor het bepalen van de debieten door 

het spuigemaal, vooral bij hoge buitenwaterstand. De stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd ten behoeve van de 

debietmetingen ook apart opslaan en beschikbaar maken. 

Locaties voor continue zoutgehaltemetingen 

A. De hoogste dynamiek en gradiënten zijn aanwezig aan weerszijden van het sluizencomplex in IJmuiden. 
B. de hoogste belangen gelden via zijkanaal C naar het achterland. Dus metingen over het traject: IJmuiden 

binnenhaven, Velzen, ingang zijkanaal C, in zijkanaal C en achter schutsluis Spaarndam. 
C. Voor het bepalen van de aanvoeren: Buiten voorhaven IJmuiden, Buiten IJ en zuiden Amsterdam-Rijnkanaal.  
D. verdere metingen voor dekking over het watersysteem: Noordzijde Amsterdam-Rijnkanaal, het IJ, aan 

binnenzijde van de Oranje sluizen 
Verdeling in verticaal: Minimaal in de bovenlaag en in onderste 2 meter. Nice to have: volledige profielen. 

Verdeling in horizontaal: Metingen representatief voor het midden van de waterloop (niet aan de oever). 

Meetfrequentie: tijdsinterval maximaal 30 min, vanwege dynamiek door het spuien. Bij schutsluizen elk 10 sec. 

Meetperiode: Reeksen van enkele maanden voor kalibratie en validatie, inclusief een periode waarin lage aanvoer is 

opgetreden. 

Meetonzekerheid: ± 1 ppt in zout gebied  en ± 5% in het binnengebied 

Locaties voor zoutgehaltemetingen in een meetcampagne: 

1) Metingen over de rivier-as over het traject van IJmuiden tot aan de Oranjesluizen aan het IJmeer en het 
zijkanaal C tot aan Spaarndam.  

2) Detailmetingen buiten de schutsluizen voor bepaling zoutlek met registratie van de schuttingen incl. de tijd 
dat deuren open zijn. 

Dit dient meerdere keren plaats te vinden bij verschillende situaties van lage tot gemiddelde afvoer en hoge 

waterstand op de Noordzee en in combinatie met stroomprofielmetingen. Volledigediepte profielen vereist en een 

meetonzekerheid van ± 1 ppt. 

Continue afvoermetingen: 

i. Afvoer van het Amsterdam-Rijnkanaal. Onzekerheid ± 5% in uur gemiddelde. 
ii. Spuidebieten (als functie van de tijd) van de spuisluizen en het gemaal in IJmuiden. Onzekerheid ± 5% over 

spui periode. 
iii. Onttrekkingen dan wel aanvoer door waterschappen en industrie. Onzekerheid ± 5% in daggemiddelde. 

Continue waterstandmetingen: Huidige locaties en meetfrequenties zijn voldoende. Campagnes zijn niet nodig. 
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C Overzicht benodigde metingen pilot Krammersluizen. 

  



 
Metingen ten behoeve van modelontwikkeling van zoutindringing in de Krammerjachtsluizen 
 

Het watersysteem  

Het Volkerak-Zoommeer is een zwak dynamisch systeem. De waterbalans wordt vooral  bepaald door instroming 

vanuit de Brabantse rivieren Dintel en Vliet en water aan aangevoerd vanaf het Hollands Diep via de Volkeraksluizen. 

Afvoer van water geschiedt voornamelijk via de Bathse spuisluis naar de Westerschelde en via de Krammersluizen 

naar de Oosterschelde. De zoutbalans wordt vooral bepaald door het schutten van de schepen bij de 

Krammersluizen waarbij zoutlek ontstaat. Dit zoute water stroomt de diepe Krammerput in direct achter de sluizen. 

Dit is deel van een oude stroomgeul. Vanuit deze put kan het zout zich verder door het systeem verspreiden. Bij 

hoge zoutconcentraties wordt dit zoute water deels weggespoeld via de Rijn-Scheldeverbinding naar de 

Westerschelde. In de Krammersluizen is onderzoek gaande naar de herinrichting van de sluizen en het toepassen 

van nieuwe zoutlek beperkende maatregelen. 

 
Zoutlek bij een schutting van een schip, niet op schaal. 

 

De kennisbehoefte 

De Pilot Krammerjachtensluis behelst het opdoen van kennis en ervaring met de werking van de Innovatieve Zout-

Zoetscheiding. De ontwikkeling en kalibratie van het Zoutlekmodel is min of meer de centrale opgave. De invoer 

hiervoor bestaat uit de metingen van de zoutlekprofielen in en buiten de sluizen en de log van het sluisbedrijf. 

De grootste onzekerheid in het 3D hydrodynamisch model voor het Volkerak-Zoommeer is de precieze zoutbelasting 

(zoutlekkage) door de Krammersluizen. De zoutlekkage door de beroepssluizen en jachtsluis wordt nu niet direct 

gemeten, maar moet indirect worden afgeleid uit chloridemetingen in het meer.  Voor de zoutverspreiding in het 

Volkerak-Zoommeer is eveneens een nauwkeurige waterbalans nodig. De huidige waterbalans wordt als niet 

voldoende nauwkeurig gezien. 

De benodigde metingen rondom de Krammerjachtsluizen zijn hier beschreven. (Metingen ten behoeve van het 

opstellen van het 3D model als geheel valt buiten de scope van dit blad.) 

 

De meetbehoefte 

De gevraagde parameter is de zoutlek in kg/s naar het Volkerak-Zoommeer. Dit kan niet direct bepaald worden door 

metingen, maar moet indirect worden afgeleid uit chloridemetingen en de hoeveelheid water die per schutting het 

Volkerak in gaat. De nieuwste inzichten zijn dat voor goede voorspellingen van de gevolgen van nieuwe sluizen nog 

meer nadruk moet liggen op het zoutlek model. Dat houdt in dat er meer metingen nodig zijn in de kolk dan 

voorheen zijn uitgevoerd en gepland. Daartegen staat dat de verspreiding buiten de sluizen niet bepaald hoeft te 

worden. Eén goed bepaalde dieptegemiddelde zoutconcentratie aan binnen en buitenzijde is voldoende. 

Meetcampagne zoutuitwisseling bij het schutten 

Verdeling  zoutmetingen in verticaal:  

 In de schut kolk: diepteprofielen met een verdeling van 5 metingen per profiel 

 In voorhavens: diepte gemiddelde waarde 

Verdeling zoutmetingen in horizontaal:  

 Metingen schutsluizen met een resolutie van enkele meters. 

 In voorhavens aan Volkerak zijde en Oosterschelde zijde 

Meetfrequentie zoutmetingen:  

 In de schutsluizen: tijdsinterval maximaal 10 sec vanwege dynamiek tijdens het schutten. 

 In voorhavens: tijdsinterval maximaal 30 min vanwege dynamiek door het getij. 

Meetonzekerheid zoutmetingen: ± 1 ppt 

Afvoerbepaling: Schutdebieten en eventueel nivelleer debiet. 

Meetonzekerheid afvoer: ± 5% over een dag. 

De schutdebieten worden afgeleid uit de geometrie van de schutkolk en de vulling van de kolk door schepen en 

water. 

Benodigde schut informatie:  

i. aantal schuttingen per dag 

ii. deur-opentijden  

iii. waterstanden in de kolken 

iv. Hoeveelheid schepen in de kolk 

v. Afmetingen van de schepen in de kolk 

Waterstandmetingen: in voorhavens aan Oosterschelde zijde en Volkerak zijde en in de schutsluizen. 

Meetperiode meetcampagne: enkele dagen (tot een maand) voor kalibratie en validatie. 

Benodigde aanvullende gegevens: Geometrie van de kolken 

 

 
Overzicht gewenste locaties metingen zoutgehalte in de Krammerjachtsluizen 
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D Mindmap huidige informatiecyclus zoutindringing. 
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