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A fstem m ing monitoring - Saliniteit , G eleidendheid, Chloride 
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Inleiding
Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken de natuurlijkheid, veiligheid en toegankelijkheid 
van het Schelde-estuarium te verbeteren. De afspraken voor de middenlangetermijn zijn 
vastgelegd in OntwikkelingsSchets 2010 en bekrachtigd doormiddel van een verdrag. Een 
onderdeel van het verdrag is de gezamenlijke monitoring van de fysieke en ecologische 
toestand en evaluatie van de effecten van projecten.

Om dit mogelijk te maken heeft de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie een 
monitoringplan laten opstellen1. De methoden, die gebruikt worden voor de monitoring van de 
verschillende onderdelen zijn om allerlei redenen vaak niet gelijk in Nederland en Vlaanderen. 
Hierdoor kunnen voor die onderdelen verschillen ontstaan en wordt de interpretatie 
bemoeilijkt. In de projectgroep "Monitoring en Data” is afgesproken om de methoden af te 
stemmen of om aan te geven hoe met de verschillen kan worden omgegaan.

A fstem m ing
De afstemming heeft betrekking op de monitoringfiches: S-FC-X-000 Algemeen -  Saliniteit -  
Geleidendheid -  Chloride.

N ederland meet saliniteit via geleidendheid. Dit gebeurt in de Westerschelde continue in het 
Landelijk Meetnet Water (LMW) en lx/maand in de winter en 2x/maand in de zomer via het 
monitoringprogramma MWTL. Er wordt gebruik gemaakt van in situ-sensoren. In het MWTL- 
programma wordt chloride ook nog chemisch bepaald.

1 MONEOS: geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
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Onder saliniteit wordt verstaan: de totale massa zout per massa eenheid oplossing.

Het meten van saliniteit heeft al een lange geschiedenis van standaardisering en interpretatie 
achter de rug.1 De absolute saliniteit is zeer moeilijk te meten. Lange tijd is getracht een relatie 
tussen chloride en saliniteit te vinden. Chloride is veel eenvoudiger te meten. Het probleem is 
echter dat de ionensamenstelling in zeeën en rivieren niet overal gelijk is, waardoor een 
absolute relatie niet gelegd kan worden. In 1978 is dit idee dan ook losgelaten met de 
introductie van de Practical Salinity Scale.

Hierbij wordt saliniteit berekend uit de conductiviteitsratio van zeewater en een standaard KC1- 
oplossing (32,4356 g KCl / kg oplossing) bij 15°C en atmosferische druk. De geleidendheid 
van deze KC1-oplossing komt overeen met Atlantische Oceaanwater van 35 promille 
(gravimetrisch bepaald).

Hiervoor geldt de relatie S = l,80655 x Cl (1)
Waarin: Cl = chloriniteit in gram/kg (promille)

Deze werkwijze maakt het mogelijk aansluiting te houden met ouder werk.

In de praktijk wordt meestal gewerkt met in situ-sensoren. Om vergelijking met de KC1- 
standaard mogelijk te maken wordt de geleidendheidratio van het water eerst omgerekend naar 
standaard omstandigheden (15°C en 1 bar). Formules, die hiermee rekening houden bij de 
berekening van de Saliniteit staan in Unesco Technical Papers 37 u.

De formules kunnen worden vereenvoudigd door weglaten van de drukcompensatie, omdat uit 
onderzoek is gebleken dat bij metingen tot 60m diepte deze term te verwaarlozen is1.

Voor veel toepassingen wordt met chlorositeit (Cl in gram/liter) gewerkt in plaats van 
chloriniteit. De formule wordt dan: Cl = Saliniteit x Dichtheid /1,80655 (2)

Waarin Cl = chloride in gram/liter

Dichtheid is eveneens afhankelijkheid van druk en temperatuur. De formules voor het 
berekenen van de dichtheid bij de omstandigheden waarbij is gemeten staan in Unesco 
Technical Papers 44 m.

De formule Cl = Saliniteit x Dichtheid / 1,80655 kan echter niet zondermeer worden toegepast 
in het hele menggebied van zoet en zout water in een estuarium, omdat de ionensamenstelling 
van rivierwater niet gelijk is aan die van oceaanwater.

R W S-Z eeland (LM W )
Voor het zoute deel van de Schelde kan de formule wel worden toegepast.
Voor het brakke deel worden empirische formules gebruikt. De grens tussen zout en brak/zoet 
is gelegd bij RT = 0,1.

(Rt = de verhouding geleidendheid zeewater gemeten : zeewater pss 35 bij zelfde temp en 
druk)
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Als Rt >= 0,1 dan geldt CI = Saliniteit x Dichtheid / 1,80655.
Als R t <  0 ,1  dan geldt Cl = Iio+ItGh+IuGh waarin G H =  R T * G standaard, ís (3 )

(opmerking: De empirische relatie (3) is vastgelegd voor water van 18°C. Er wordt dus eerst 
nog een conversie uitgevoerd van 15 naar 18°C)

Het choridegehalte wordt opgegeven in eenheid: mg/1. De gebruikte formules en constanten 
staan in Zoutafleidinglv.

V laanderen:
De conductiviteit bij constante temperatuur per meetlocatie wordt omgezet in chloridegehalte 
in g/1 (met een nauwkeurigheid van 0,2 g/1) aan de hand van een correlatie tussen het met een 
specifieke ionensensor in het labo gemeten chloridegehalte van de wekelijks op deze 
meetlocaties genomen watermonsters (schepstalen). Deze correlatieanalyse gebeurt per 
trimester.

Vervolgstappen
Geen.

I Omrekeningsmethoden voor geleidendheid binnen Rijkswaterstaat.
II Unesco Technical Papers in marine science 37. Background papers and supporting data on the 
Practical Salinity Scale 1978. pl5 -  17.
III Unesco Technical Papers in marine science 44. Algorithms for computation of fundamental properties 
of seawater
IV Zoutafleiding. Bijlage bij de RWS Standaard.
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