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Nederland heeft op twee manieren te maken met verzilting, ofwel 

het zouter worden van drinkwaterbronnen. Ten eerste is er de zoute 

kwel, een natuurverschijnsel waarbij zout water vanuit zee door de 

diepe ondergrond trekt en in bronnen of bijvoorbeeld polders meer 

naar de oppervlakte komt. 

De andere vorm treedt op bij hoog water op zee, al dan niet gecom-

bineerd met lage rivierafvoeren. In zo’n situatie dringt een ‘tong’ 

van zout water diep de rivieren in die rechtstreeks uitmonden in 

zee. Doordat de zeespiegel stijgt vanwege de klimaatveranderingen, 

is de verwachting dat deze zouttongen in de toekomst vaker en 

heviger zullen voorkomen. Daardoor kan de zoutconcentratie bij 

innamepunten in het westen van het land zo hoog worden, dat de 

waterinname voor de drinkwaterproductie moet worden gestaakt. 

Gebeurt dit vaker of wordt deze situatie permanent, dan kan wor-

den besloten een innamepunt te verplaatsen of te sluiten. Dit heeft 

uiteraard allerlei consequenties, zowel financieel als op het gebied 

van ruimtelijke ordening.

Urgent probleem
Toen hij zich bij zijn aantreden in de Kamer, in 2012, begon te 

verdiepen in het waterdossier, viel het Jaco Geurts op dat het on-

derwerp verzilting weinig aandacht kreeg in de politiek. ‘Ik heb 

bij werkbezoeken in de landbouw, bij de waterschappen en de 

drinkwatersector gemerkt dat dit vooral in het westen van het land 

een groot probleem is. Daarom heb ik er een aantal keer aandacht 

voor gevraagd in bijvoorbeeld het Algemeen Overleg Water, maar ik 

kreeg toch steeds het gevoel dat de minister dit probleem te weinig 

onder ogen ziet. Ook het kennisinstituut Deltares gaf onlangs aan 

dat er bij innamepunten significante effecten te verwachten zijn 

van verzilting. Het leek me dus tijd voor actie.’

Motie
Op 22 september jl. nam de Tweede Kamer een motie van Geurts aan 

die ervoor zorgt dat verzilting van innamepunten voor drinkwater-

productie niet boven de norm mag komen. De drinkwatervoorzie-

ning is in de deltabeslissing Zoetwater benoemd als cruciale functie, 

die beschermd moet worden. De klimaatverandering en ingrepen in 
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het watersysteem hebben effecten op de verzilting van de inname-

punten voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven moe-

ten voor de juiste investeringsbeslissingen duidelijkheid hebben 

over de zoutconcentratie bij de innamepunten op de lange termijn. 

Duidelijkheid voor drinkwaterbedrijven
Geurts: ‘Regeren is vooruitzien. Toen wij het idee kregen dat het 

kabinet onvoldoende garanties geeft om de verzilting tegen te gaan, 

hebben wij een motie ingediend om ervoor te zorgen dat dit wel 

gebeurt. Mijn doel is met name zorgen voor duidelijkheid voor de 

drinkwaterbedrijven met betrekking tot verzilting. Door onze wa-

terhuishouding op een goede manier in te richten en het water op-

timaal te sturen, kunnen we voorkomen dat er waterinnamepunten 

gesloten moeten worden door verzilting. Er is een beperkt aantal 

innamepunten voor oppervlaktewater: als je er daar in een droge 

periode een paar van moet sluiten wegens verzilting en er doet zich 

een calamiteit voor, kunnen er problemen ontstaan voor de drink-

watervoorziening. Dit is misschien een worst case scenario, maar 

ik wil dat toch graag voorkomen, en dat kan ook prima, lijkt me.’

Optimale waterverdeling
De aangenomen motie vraagt het kabinet dan ook om de voorspel-

de verzilting boven de wettelijke norm van 150 mg per liter bij in-

namepunten voor de drinkwatervoorziening aan de Lek, de Noord, 

de Nieuwe Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal te 

voorkomen. Dat kan onder meer door juiste waterverdeling met 

behulp van onder andere stuwen en sluizen. 

Geurts: ‘Vroeger was het doel van waterbeheer toch vooral: zo snel 

mogelijk alles van oost naar west, het land uit en de zee in. Met het 

nieuwe Deltaprogramma is dit gekanteld en richten we ons meer op 

retentie; het vasthouden van water met het oog op een betere ver-

deling in de tijd. Dat betekent ook dat er minder doorstroming is, 

waardoor de zoutindringing via de rivieren gemakkelijker verloopt: 

er is immers minder ‘tegendruk’. Daarnaast is op verschillende 

plekken in het land besloten om minder te spoelen, zoals vanuit het 

IJsselmeer richting de Waddenzee. Ook dat werkt verzilting in de 

hand. Mede daarom heb ik vorig jaar bij het begrotingsoverleg over 

water een motie ingediend om de optie van sluizen in de Nieuwe 

Waterweg verder te onderzoeken, zodat dit misschien eerder kan 

worden opgenomen in het Deltaprogramma.’

‘Nederland beschikt over een hele creatieve watersector, die zonder 

twijfel in staat is de waterhuishouding zó in te richten dat dit soort 

problemen wordt ondervangen. Ik heb er alle vertrouwen in dat 

de waterschappen en de drinkwaterbedrijven de situatie onder con-

trole houden, maar ik was er minder van overtuigd dat de minister 

dit onderwerp hoog genoeg op de agenda had staan. We wachten 

nu haar reactie, die medio 2016 zal komen, af en bezien de situa-

tie dan opnieuw. Ondertussen kunnen we nadenken over de vraag 

waar deze motie verankerd zou moeten worden. Mogelijkheden 

genoeg, bijvoorbeeld nationaal in het Nationaal Waterplan of het 

Beheer- en ontwikkelplan van Rijkswaterstaat, en dan regionaal in 

het voorzieningenniveau.’

‘kwaliteit van drinkwaterbronnen mag 

niet achteruitgaan door verZilting’


