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Verzilting meten voor doeltreffendere 
drinkwaterproductie in de Westhoek

Marleen Spiliers

Projectmanager Innovatie
marleen.spiliers@dewatergroep.be

8/12/2022

mailto:marleen.spiliers@dewatergroep.be
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Drinkwaterproductie in WPC De Blankaart

8/12/2022



Kan water opslaan 
voor 60 dagen 

productie

Wat is de IMPACT van VERZILTING op de productie van 
drinkwater?

8/12/2022



Wat is de IMPACT van METEN op de productie van 
drinkwater?

8/12/2022



Nu: 
25 

sensoren

50 
sensoren …om de verzilting in de IJzer en

omliggende rivieren op te 
volgen.

8/12/2022



Meetgegevens in real time op WATERINFO.BE

8/12/2022



Live meetgegevens = beter innamebeleid
De correlatie tussen het debiet in de IJzer en de zoutwaarden

8/12/2022



Geleidbaarheid mei 2021 Geleidbaarheid september 2021

Inzicht in de oorzaken van verzilting

8/12/2022

Geleidbaarheid mei 2022



Doeltreffender drinkwater
produceren
Samengevat:

Live info over de beschikbare
kwaliteit

Inzicht in verziltingsproblematiek

2022:
50 

sensoren
…om de verzilting in de IJzer en
omliggende rivieren op te 
volgen voor doeltreffendere
drinkwaterproductie.

8/12/2022



Video: Verzilting meten voor doeltreffendere
drinkwaterproductie

8/12/2022

https://youtu.be/mXewuhkZ73o
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Verziltingsinformatie in het 
Vlaams Droogteoverleg 

Sam Hias

Senior Hydroloog – lid van de Adviesgroep Droogte
sam.hias@dewatergroep.be

8/12/2022

mailto:sam.hias@dewatergroep.be


Reactief droogtebeleid in Vlaanderen

Internetofwater.be
14

Maatregelen uitvoeren

Analyse indicatoren + 
voorstellen maatregelen
• Leden CIW met expertise 

binnen domein droogte
• Crisisdiensten 

provinciegouverneurs



Reactief Afwegingskader Droogte
Beleidsondersteunend instrument om gepaste reactieve maatregelen te nemen op het juiste 
ogenblik

Internetofwater.be
15

Gebaseerd op evaluatie droogtetoestand aan de hand van indicatoren 

(Dashboard Droogte)

Niet alleen gebaseerd op waterkwantiteit, maar ook waterkwaliteit! →

zoutgehalte!



Zoutgehalte als droogte-indicator

Internetofwater.be
16

Sterk verband droogte en verzilting
Onvoldoende debiet om indringende zouttongen weg te spoelen (kanaal Gent-Terneuzen, IJzer, …)

Lage waterpeilen kunnen leiden tot opwaartse kwel van verzilt grondwater

Weinig neerslag zorgt voor minder verdunning industriële effluenten

Verzilting heeft effect op captatie door industrie, landbouw en drinkwaterproductie

→ Verzilting is een goede proxy indicator voor het gecumuleerde effect van 

droogte!



Online sensoren als droogteverklikkers

Internetofwater.be
17

Voor 2018 ruimtelijk sterk verspreide metingen, maar temporeel beperkt

Zoutgehalte en geleidbaarheid kunnen sterk variëren op korte tijdsschaal!



Online sensoren als droogteverklikkers

Internetofwater.be
18

Reactieve opvolging verzilting moet frequenter gebeuren

Anticiperen op de effecten van verzilting en droogte

Tijdens acute droogtetoestand wekelijkse opvolging van zoutgehalte in Adviesgroep

Gebruik van waterkwaliteitssensoren en real-time data

Formulering adviezen om impact van droogte te verminderen
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Verziltingsindicator

Frie Van Bauwel

Waterwetenschapper data-analyse
frie.vanbauwel@vito.be

8/12/2022

Hoe zetten we sensorische geleidbaarheidsdata 
om naar eenvoudig te interpreteren informatie 
en indicatoren voor verzilting? 

mailto:frie.vanbauwel@vito.be


Van meting naar beleid

Nood aan 
actie?

?



Van meting naar beleid

Verziltingsindicator

• Zoutgehalte in de waterlopen 
✓ Laag / hoog
✓Dalend / stijgend

• IJzerbekken en Brugse Polders 
(selectie meetpunten VMM)

Nood aan 
actie?



Status geleidbaarheid, algemene drempels

Status geleidbaarheid,

drempels afhankelijk van meetpunt

Status Geleidbaarheid als indicator voor verzilting
Normaal Geleidbaarheid < 75e percentiel
Droogtetoestand 1 Geleidbaarheid > 75e percentiel
Droogtetoestand 2 Geleidbaarheid > 95e percentiel

Status Geleidbaarheid als indicator voor verzilting

Normaal Mediaan meetpunten geleidbaarheid < 2.000 μS/cm

Waak: droog Mediaan meetpunten geleidbaarheid > 2.000 μS/cm

Alarm: erg droog Mediaan meetpunten geleidbaarheid > 4.000 μS/cm

Crisis: extreem droog Mediaan meetpunten geleidbaarheid > 8.000 μS/cm

Trendindicatie: situatie aan het 
verbeteren of aan het verslechteren

Vernieuwde verziltingsindicator



Metingen
Droogtetoestand 1
Droogtetoestand 2

Voorbeeld Venepevaart

p75

p95

Verziltingsindicator – status geleidbaarheid



Analogie met kaart trends grondwaterpeilen DOV

•
𝐺𝑊𝑡−1𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑−𝐺𝑊𝑡

𝑝90−𝑝10
∗ 100 < −5%: stijging

•
𝐺𝑊𝑡−1𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑−𝐺𝑊𝑡

𝑝90−𝑝10
∗ 100 > 5 %: daling

• Ander geval: stabiel

Oppervlaktewater sneller systeem
dan grondwater

➔ Voorbije week vs week daarvoor

Verziltingsindicator - trendindicatie



𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 =
𝑏 − 𝑎

𝑝90 − 𝑝10
∗ 100

trend > 5% → stijging

-5% < trend < 5% → stabiel

trend < -5% → daling

𝑎 = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑘 𝐴

𝑏 = 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑘 𝐵

Moment bepalen trend

Verziltingsindicator - trendindicatie



Troeven visualisatie:

• Geografisch overzicht situatie

• Trendindicatie + status

IJzerbekken 14/09/2022

Presentatie
verziltingsindicator: kaart



Zomer 

Droogtetoestand 2

Droogtetoestand 1

Normaal

Onvoldoende metingen

Presentatie verziltingsindicator: staafdiagram
Winter Lente Herfst

Troeven visualisatie

• Absolute aantallen per status

• Snel overzicht

• Evolutie over jaar heen

IJzerbekken 2022



• Troeven visualisatie

• Patronen lange termijn
• Welke locaties meer/minder 

gevoelig voor verzilting

• Overzicht van evolutie
per meetpunt

IJzerbekken 2022

Presentatie verziltingsindicator: dambord
Zomer Winter Lente Herfst

Droogtetoestand 2

Droogtetoestand 1

Normaal

Onvoldoende metingen



Webapplicatie



Verziltingsindicator:

Eenvoudige interpretatie     
van verzilting

Link tussen metingen en 
besluit

Conclusie
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Uitdagingen voor 
polderbesturen

Sam Coulier

Wnd Ontvanger-Griffier
sam@westkustpolder.be

8/12/2022

mailto:sam@westkustpolder.be


Polders IJzerbekken

8/12/2022

Organisatie polderbesturen
• Werkingsgebied
• Samenwerking waterloop-

beheerders EUWMA
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Jeroen Dewaegemaeker-ILVO
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Metafoor bad

8/12/2022

Problematiek
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Zoutwaterintrusie op Ijzer

Studie numerieke modellering 

Waterbeheer

Verzilting Ijzer Deelopdracht 5 –

Witteveen & Bos io Vlaamse 

Overheid MOW

8/12/2022

Problematiek
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Metingen
• Historiek zoutmetingen

• Internet of Water

• Dynamiek zout water

8/12/2022
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Uitdagingen

Onderzoek naar zoutwaterintrusie uit 

grondwater

Beslissingskader voor inname

Effect verzilting op waterbalans

8/12/2022
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Hoe sensormetingen op het kanaal 
Gent-Terneuzen bijdragen 
aan waterintelligente havens

Karen Polfliet

8/12/2022

karen.polfliet@northseaport.com
piet.seuntjens@vito.be
nele.desmet@vito.be

mailto:karen.polfliet@northseaport.com
mailto:piet.seuntjens@vito.be
mailto:nele.desmet@vito.be
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Bijdrage van sensormetingen op 
het kanaal Gent-Terneuzen

aan de uitbouw van 
waterintelligente havens

Karen Polfliet – North Sea Port
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Bijdrage van sensormetingen op het kanaal Gent-Terneuzen

1. Situatieschets Kanaal Gent-Terneuzen, locaties 

sensoren

2. Monitoring waterhoogte en geleidbaarheid tijdens 

droge zomer 2022

3. Impact van verzilting op infrastructuur

4. Project 'Waterintelligente haven'
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Aanvoer uit Ringvaart thv Evergem

Afvoer via Sluizencomplex Terneuzen

Vlissingen

Terneuzen

Gent
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Locaties 4 IoW-sensoren
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Monitoring droge zomer 2022



public

Evolutie daggemiddeld toevoerdebiet okt 2021 - okt 2022

Figuur: Statistische verdeling van daggemiddelde debieten in de periode 1-1-2010 tem 31-08-2022 gemeten in het station Gent Evergem Ringvaart (rvg03a-1066). De 

zwarte lijn toont het gemeten debiet van oktober 2021 tot oktober 2022, de grijze lijnen de minimum en maximum waarde. De grijze band toont de waarden tussen het 

25% en 75% percentiel. 
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Situatie operationele maatregelen zomer 2022

13 juli 2022

Diepgangbeperking

1 augustus 2022

• Wekelijks 
grensoverschrijdend 
droogte-overleg 
DVW+RWS

• Stremming 2 uur voor en 
na laag water

1  september 2022

• Verhoogd peilopzet 
(niet gespuid)

9 september 2022

• Geen stremmingen

• Geen 
diepgangbeperkingen

• Verhoogd kanaalpeil
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Evolutie waterpeil en geleidbaarheid (~zoutgehalte)

streefpeil
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Evolutie waterpeil – relatie tot neerslag en maatregelen

13/7
diepgangbeperking

1/8
stremming

1/9
verhoogd peilopzet

9/9
einde maatregelen
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Evolutie EC (zout) – relatie tot neerslag en maatregelen

13/7
diepgangbeperking

1/8
stremming

1/9
verhoogd peilopzet

9/9
einde maatregelen
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Bijdrage van sensormetingen op het kanaal Gent-Terneuzen

1. Situatieschets Kanaal Gent-Terneuzen, locaties 

sensoren

2. Monitoring waterhoogte en geleidbaarheid tijdens 

droge zomer 2022

3. Impact van verzilting op infrastructuur

4. Project 'Waterintelligente haven'
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Waarnemingen impact van verzilting op infrastructuur (staal, beton)
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Impact van verzilting op infrastructuur (staal, beton)

• Degradatie van stalen 

assets wordt 

gemonitord dmv

wanddikte metingen 

en weging van anodes

• Iedere 5 jaar wordt het 

volledige areaal 

gecontroleerd

• Als wanddikte van 

staal teveel 

afneemt: anodes 

plaatsen onder water
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Impact van verzilting op infrastructuur (staal, beton)

• Visuele inspecties 

(duikers) betonschade

• Kernboringen op ½ tot 

2/3 van levensduur ifv

beoordeling 

zoutindringing
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Waterintelligente havens

• Haalbaarheid van uitwisseling van waterdata, onderzoek naar de 

nodige data-architectuur + kleinschalig demo

• Gebruik van het IoW netwerk voor monitoring kwaliteit van 

verschillende waterbronnen als predictie voor slim watergebruik 

• Evaluatie van de mogelijkheden voor monitoring in functie van 

snelle uitwisseling van kennis en signaalfunctie over 

waterkwaliteit 

• Verkennend onderzoek naar de bijdrage aan slim watergebruik, 

nl. verbeterde procesvoering voor operationeel gebruik of (in de 

toekomst) uitwisseling van (kennis over) waterstromen met 

derden



public

Dank voor uw aandacht!

karen.polfliet@northseaport.com

piet.seuntjens@vito.be

nele.desmet@vito.be

mailto:karen.polfliet@northseaport.com
mailto:piet.seuntjens@vito.be
mailto:nele.desmet@vito.be

