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Waar kom het zout 
vandaan?
Herkomst:
- Trangressies van de zee 
- Infiltratie van zout water

- Hoog: ‘open’ zandpakket
- Laag: Afdekkende klei- of 

veenlaag op zand

Huidige situatie grofweg:
- Onze diepe polders 

veroorzaken stroming:
- Zoet water vanaf Veluwe 

en dicht bij de meren
- Zout water uit diepe 

ondergrond 
- Scheidende lagen 

(klei/veen) belangrijk voor 
stroming en zoutbelasting



Intermezzo – EC als maat 
voor zout

- EC is makkelijk te 
meten

- Meet 
geleidbaarheid

- Is vrij goede maat 
voor zoutgehalte 
(Cl-)



Waar zit het zout 
nu?
- Vanaf 1000 mg/l Cl- = zout
- In groot deel van de polders 

zit zout water relatief 
ondiep

- Zeer variabel



Loop ik risico op 
verzilting?
Risico op verzilting van een 
bron afhankelijk van:
- Zoutgehalte in (diepere) 

ondergrond
- Afstand tot zoute/brakke 

laag
- Aanwezigheid van 

‘weerstandslaag’
- Het debiet van de bron 

(hoeveelheid onttrokken 
water)



Risico op 
verzilting?
- Groot deel van 

Zuiderzeeland loop risico op 
zout water in bronnen

- Algemeen: hoe ondieper, 
hoe minder zout

- Lokaal toch grote 
verschillen:

- Inversies: zout water 
bovenop zoet water

- Oude erosiegeulen
- Ontbreken van 

weerstandslagen



Verzilting –
voorbeeld op 
kavelniveau
Veldproef tussen Urk en Espel 
(2007)
- Grote variatie in 

zoutgehaltes in bronnen
- EC tussen 100 en 1700
- Zoeter water vlak onder 

maaiveld



Hoe om te gaan 
met verzilting? 
Ondiepere bron?
Voorbeeld op kavel B45

Heeft het ondieper plaatsen 
van een bron zin?
- Ondieper is het water 

zoeter
- Zorgt voor infiltratie van 

(zoet) regenwater
- Weerstandslaag aanwezig 

(20 m-mv)
- Maar: kan er wel genoeg 

water worden onttrokken?

è

- Grof zand ondiep aanwezig
- Waarschijnlijk genoeg 

capaciteit



Hoe om te gaan 
met verzilting? 
Zoetwaterbel
Zoals gebeurt in duinen:
- Het zoete water ‘drijft’ op 

zout water door 
dichtheidsverschil

- Er ontstaat door infiltratie 
van neerslagwater een 
zoetwaterbel

- Deze zoetwaterbel kan 
gebruikt worden in het 
groeiseizoen



Hoe om te gaan met 
verzilting? 
Zouttolerante 
gewassen?
Zoutschade afhankelijk van:
- Gewas
- Bodemtype
- Zoutgehalte 

beregeningswater
- Zoutgehalte grondwater
- Grondwaterdynamiek

Zelf berekenen met 
waterwijzer landbouw –
nieuwste wetenschappelijke 
inzichten 
(http://waterwijzerlandbouw.w
ur.nl/tool.html)

Aardappel op lichte zavel
- Grondwater 50 – 120 cm-mv
- Beregening: zout 1000 en 5000 mg/l



Hoe om te gaan 
met verzilting?
Aanvoer zoet 
oppervlaktewater
Noordoostpolder:
- Wateraanvoersysteem oost 

en zuid
- Hevels Westermeerdijk

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
- Doorspoelen Middengebied 

met water uit Hoge Vaart

Algemeen
- Hogere peilen in stedelijk 

gebied à zoute kwel 
onderdrukken



Toename zoutgehalte 
komende 100 jaar



Conclusies
- Er is veel zout aanwezig in de ondergrond van 

Flevoland
- Er wordt zoet water aangevoerd vanaf ‘oude land’ 

en door neerslag
- Over het algemeen geldt: hoe dieper, hoe zouter
- In grote delen van het gebied loopt men risico om 

zout water op te pompen bij beregening
- Door grondwaterstroming wordt deel van het 

gebied zouter, ander deel juist zoeter
- Lokale maatregelen kunnen helpen, maar veel is 

afhankelijk van bodemopbouw en uitgangssituatie 
zout 
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