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Inhoud

• Natuurlijke dynamiek zout: patronen in ruimte en tijd

• Veranderingen in zout- en getijdynamiek

• Oorzaken van veranderingen: Klimaatverandering 

versus menselijke ingrepen

• Aan de hand van verschillende voorbeelden



Ocean Forces
• Getij
• Zeespiegel
• Wind

River Force
• Afvoer

Interactie binnen een geometrie/bathymetrie

Versus



Zoutgehalte Elbe verandert tgv
getij en afvoer

• Metingen door veerboot

• Behoorlijke grote variatie in 

de tijd.

• Omdat rivierafvoer en getij 

niet constant zijn.

Stanev et al., 2019



Zoutstructuren in een 
estuarium

• Horizontale en verticale 

structuren worden bepaald 

door relatieve invloed van 

rivier en getij.

• Als er horizontale 

gradiënten zijn dan zorgen 

stromingen voor een 

verandering in de tijd. 



Periodieke stratificatie

Door aanwezigheid 

horizontale zoutgradiënt 

en doordat stroming nabij 

oppervlakte groter is dan 

bij bodem kan een 

estuarium periodiek 

gestratificeerd raken. 

MacCready & Geyer, 2010



Zoutgehalte Waddenzee 
sterk beïnvloedt door wind

• Westelijke Waddenzee relatief 

zout. Geometrie anders dan 

van een estuarium. 

• Belangrijkste zoetwaterbron 

Den Oever en Kornwerderzand

• Zoutgehalte verandert in de tijd 

door wind, getij en afvoer.
• https://www.nioz.nl/en/about/cos/ecos

ystem-modelling/model-results-

wadden-sea/wadden-sea-

dynamics/salinity

Duran Matute et al., 2014

https://www.nioz.nl/en/about/cos/ecosystem-modelling/model-results-wadden-sea/wadden-sea-dynamics/salinity




Samenvatting natuurlijke dynamiek

• Het natuurlijke systeem kent grote variabiliteit van  

zoutgehalte in ruimte (horizontaal, verticaal) en tijd. 

• Zoutgehalte verandert op tijdschaal van getij, wind 

events, seizoenen, jaren.  

• Bepaald door rivierafvoer, getij, wind en 

geometrie/bathymetrie.

• Daarnaast nemen we ook langjarige trends waar. 

Waarom veranderen systemen? Een aantal voorbeelden.



Voorbeeld: Veranderingen in Mekong delta

Eslami et al., in press



DEM from Minderhoud et al. (2019)

Eslami et al., in press



Kratie

My Thuan

Rivier
afvoer?

Getij in de 
delta?

Getij
oceaan?

?

Binh Dai

Hung My

Eslami et al., in press



Looptijd van getijgolf

Getijgolf loop sneller het 

systeem in

Goede schatting voor 

snelheid=

Conclusie: 2 – 3 meter 

verdieping afgelopen 15 – 20 

jaar!

Veroorzaakt door:

1) zandwinning en 2) bouwen 

van dammen.

diepteg 



• Zoutindring
• Groter getij en 

overstromingen
• Bank erosie

Eslami et al., in press



Zuidwestelijke delta

Deltawerken hebben grote 

invloed gehad op zowel 

getij, afvoerverdeling en 

zoutverdeling. 

Haringvliet werd van een 

estuarium met zoet-zout 

overgangen een zoet 

systeem met weinig getij.



Sterke afname getij

Amplitudes belangrijkste 

getijcomponent als functie 

van de tijd:

1. Hoek van Holland

2. Rotterdam

3. Hellevoetsluis

4. Willemstad

5. Dordrecht

6. Heesbeen

Vellinga et al., 2014
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Kierbesluit Haringvliet

• Getij neemt niet veel toe.

• Nog steeds zwakke getijstroming

in Haringvliet.

• Grote kans op gestratificeerde 

omstandigheden. Zout blijft 

achter in diepe poelen? 

Oppervlaktewater zoet. 

• We gaan dus niet terug naar hoe 

het was. Nu max 1200 m2 open, 

was orde 20.000 m2. 

MER rapport 
Haringvliet, 1998

Zoutgehaltes vóór afsluiting



Jacobs et al., 2003



Verandering zoutverdeling Waddenzee door Afsluitdijk

Iwantoro et al., subm

Direct na afsluiting

+ morfologie verandering



Verandering zoutverdeling Waddenzee door Afsluitdijk

Van Aken, 2006

Afnemende trend 

zoutgehalte. Gerelateerd 

aan verandering afvoer 

IJssel. 

Toegenomen standaard 

deviatie zoutgehalte door 

verkorten bekken. 

Zoutgehalte Marsdiep



Lange termijn trends in zoutgehalte zijn ten 
gevolge van:

• Menselijk ingrijpen:

• Damconstructie: directe effecten en lange termijn 

veranderingen. 

• Verdiepen estuaria tbv scheepvaart of zandwinning.

• Verdeling water over hele delta (bijv. meer water 

naar IJssel).

• Klimaatverandering:

• Lagere afvoeren in zomer, meer afvoer in winter

• Zeespiegelstijging

• Verandering windklimaat



Conclusies

• Zoutgehalte water heeft een natuurlijke dynamiek met 

grote variatie in ruimte en tijd.

• Menselijk ingrijpen zorgt voor veranderingen in 

dynamiek, vooral t.g.v. verdiepen en het bouwen van 

dammen en dijken. 

• Goede systeemkennis is noodzakelijk om effecten van 

ingrepen te begrijpen en voorspellen. 
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