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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

H
et Haringvliet werd in
1970 afgesloten van de
zee. Achter de Haring-
vlietsluizen is nu vrijwel
geen getijdenwerking

meer en de geleidelijke overgang tus-
sen zout en zoet is verdwenen.
Daarom ontstond de laatste jaren de
vraag of het mogelijk is de Haring-
vlietsluizen dusdanig te beheren dat
het natuurlijke overgangsgebied tus-
sen de grote rivieren en de zee wordt
hersteld.

De invoering van dit kierbesluit is
vanaf het begin omstreden en kent
fervente voor- en tegenstanders. Zo
wilde de Nederlandse regering en-
kele jaren geleden van het kierbesluit
af, maar werd daarvoor in internatio-
naal opzicht op de vingers getikt.

Het op een kier zetten van de be-
tonnen waterkering tussen Stel-
lendam en Hellevoetsluis stelt tech-
nisch gezien niet zo veel voor. Simpel
gezegd is het niet meer dan het in-
drukken van een paar knoppen, maar
het Haringvliet speelt een belang-
rijke rol bij de inname van zoetwater.
Het Waterschap Hollandse Delta,
Evides Waterbedrijf en Rijkswater-
staat werken samen aan maatregelen
om de zoetwatervoorziening van de
eilanden Goeree-Overflakkee en
Voorne-Putten te garanderen.

Het verleggen van al die inname-
punten is een omvangrijke operatie.
Zo wordt het innamepompstation -
dat nu nog bij Scheelhoek (Stel-

lendam) ligt - landinwaarts ver-
plaatst naar de dijk ten oosten van
Middelharnis. Waterschap Hollandse
Delta gebruikt thans innamepunten
om zoet water in te laten vanuit het
Haringvliet. Deze locaties komen te
vervallen en daarvoor in de plaats
komt er een nieuwe inlaat ten westen
van gemaal Koert in de Van Pallandt-
polder op Goeree-Overflakkee.

Bovendien worden bestaande slo-
ten verbreed en indien nodig, nieuwe

watergangen gegraven. In totaal die-
nen er ook zo’n 35 duikers en stuwen
te worden aangepast. Rijkswaterstaat
is beheerder van de Haringvlietslui-
zen.

Lijn
Na invoering van het kierbesluit zul-
len de Haringvlietsluizen op een
dusdanige manier worden beheerd
dat zoet water ten oosten van de
denkbeeldige lijn van Middelharnis

Een snufje zout in de delta
naar de Spuimonding gegarandeerd
blijft. Als er te weinig water door de
rivier stroomt om het zoute water
ten westen van deze lijn te houden,
gaan de sluizen dicht.

Voordat de betonnen waterkering
echter dicht gaat, zal het zoute water
uit het Haringvliet worden gespoeld,
het ‘zoetspoelen’. Door de sluizen op
een kier te zetten stroomt er straks
zout zeewater het Haringvliet in en
verzilt het westelijk deel van het Ha-
ringvliet.

De sluizen op een kier zetten is be-
langrijk voor de internationale vis-
migratie. Op deze manier kunnen
trekvissen, zoals zalm en zeeforel de
sluizen passeren in de richting van
de stroomopwaarts liggende paaige-
bieden.

Het is mogelijk dat er tevens zee-
honden door de kier naar binnen
glippen. In de Voordelta ontwikkelt
zich namelijk een stabiele zeehon-
denpopulatie. Grijze en gewone zee-
honden rusten er tijdens eb op
droogvallende zandplaten.

De invoering van de Kier heeft
voor de omgeving van het Eiland van
Dordrecht geen gevolgen. De huidige
getijdenwerking in onze contreien,
die wordt veroorzaakt door een open
verbinding met zee via de Nieuwe
Waterweg, wordt er niet groter of
minder door. Het water in de Bies-
bosch wordt evenmin brak of zout.
De Biesbosch is een zoetwatergetij-
dengebied en zal dat blijven.

 In het voorjaar van 1994 liet Rijkswaterstaat (zout) zeewater door de Haringvlietsluizen stromen.

 Grijze zeehonden kunnen naar ‘binnen’ glippen als de

dam op een kier staat. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT

Door het kierbesluit gaan de Haringvlietsluizen vanaf 2018 op een kier, waardoor

het zout weer terugkeert in het westelijke deel van het Haringvliet. Met het oog op de

verzilting worden de huidige innamepunten van zoetwater in oostelijke richting verlegd.
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HARINGVLIETDAM

Betonnen waterkering uit 1958
De Haringvlietdam is het

zesde bouwwerk van de

Deltawerken. De dam met

spuisluizen sluit het Haring-

vliet af en ligt tussen

Voorne-Putten en Goeree-

Overflakkee bij de monding

van het Haringvliet in de

Noordzee. Het Haringvliet

kon niet zonder meer wor-

den afgesloten, omdat de

Rijn en de Maas daarin uit-

komen. Daarom werd geko-

zen voor de aanleg van een

spuisluizencomplex van on-

geveer een kilometer. In

november 1958 begon de

aanleg.
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  Aalscholvers kunnen niet wachten op de opening...


