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Zout

Oplosmijnbouw in 
Nederland    Onder de

Nederlandse bodem bij Delden
bevinden zich twee zoutlagen: de
Rötzoutlaag, die op 400 tot 450 meter
diepte ligt, en de Zechsteinzoutlaag,
op circa 800 meter diepte. Ze zijn
gevormd uit binnenzeeën van respec-
tievelijk 200 en 220 miljoen jaar oud.
Deze zoutlagen lopen door onder
Midden-Europa en worden door ver-
schillende concessiehouders ontgon-
nen. In Hengelo en Delfzijl wint het
bedrijf Akzo Nobel zout. In de omge-
ving van Harlingen is het bedrijf
Frima, onderdeel van het Duitse K &
S (Kali und Salz), bezig met zoutwin-

ning. Daar zit de zoutlaag veel dieper,
op zo’n 2000 meter. Op foto 1 twee
boormonsters van Nederlands zout,
links Rötzout- en rechts
Zechsteinzout.

Zoutwinning    Akzo Nobel haalt
jaarlijks in Nederland vier miljoen
ton zout naar boven. Het zout wordt
opgelost en naar de oppervlakte
geperst. Het natriumchoride wordt
gezuiverd en door electrolyse geschei-
den in chloor en natronloog.
Ongeveer tachtig procent is bedoeld
voor industrieel gebruik en ongeveer
tien procent wordt gebruikt als
wegenzout. De rest is voor speciale
toepassingen, bijvoorbeeld voor
(vee)likstenen, de inkuiling van vee-
voer en voor consumptiezout.

Per jaar gaat er ongeveer acht mil-
joen kilogram naar de consumenten-
markt. Volgens Tim de Zeeuw,
manager Sales van Akzo Nobel
Benelux en Frankrijk, is niet aan te
geven hoeveel zout er in Nederland
per jaar wordt geconsumeerd. ‘Het
getal van acht miljoen kilo nemen we
altijd met een gepaste korrel zout’,
zegt hij. ‘In januari merken we bij-
voorbeeld dat er ongeveer 25 procent
meer volume consumptiezout wordt

gekocht, dat gaat gewoon de straat op.
En het gekke is dat ook het verkochte
volume van speciaalzout, met een
lager natriumgehalte, daarbij omhoog
gaat. Het maakt de mensen blijkbaar
niet uit wat ze op de grond gooien.
Daarbij wordt een hoop zout wegge-
gooid met het kookwater, dus is het
moeilijk te zeggen hoeveel men bin-
nenkrijgt.’

Toch wil De Zeeuw er wel een slagje
naar slaan, op de achterkant van het
sigarenkistje berekend: ‘Uitgaande
van acht miljoen kilo zout en 16 mil-
joen mensen, zouden we ongeveer
een halve kilo per persoon per jaar
gebruiken. In de zuidelijke en noor-
delijke landen van Europa ligt dit
trouwens een paar kilo hoger, het
gebruik is anders. Dit zou betekenen
dat mensen ongeveer 1,4 gram per
dag tot zich nemen, maar gezien het
feit dat het nodige wordt weggegooid,
kom je niet hoger dan een halve gram
per dag per persoon uit.’ Niettemin
komt via allerlei voedingsproducten
de zoutinname hoger uit.

Laag natriumgehalte    Jozovitaal
is de naam van zout dat Akzo Nobel
sinds 1996 op de markt brengt. Het
gaat om een consumptiezout, met
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minder natriumchloride, maar dat
daarnaast kalium- en magnesiumch-
loride bevat. De verkoop ervan is
afgevlakt en het bedrijf zoekt nu naar
mogelijkheden om een laagwaardiger
(lees: goedkoper) product op de
markt te brengen. Per jaar wordt er
zo’n 200.000 kilogram van verkocht.
In een vitrine van het zoutmuseum is
Jozovitaal al opgenomen, naast ande-
re busjes, zoals een van de eerste
strooibusjes van zout uit de fabriek
van Boekelo (foto 2). Museumgids
Wim ter Schegget, oud-Akzo-mede-
werker, weet te vertellen dat de eerste
busjes werden gemaakt door een
fabrikant die ook de kartonnetjes van
wc-rollen maakte.

Darincdelven en gradeerwerk
Toen de oplosmijnbouw in Nederland
nog niet operationeel was, vond er in
Nederland zoutwinning aan de kust
plaats. Aanvankelijk werd dit zout
gewonnen door het darincdelven. Het
veen onder de klei werd gedolven en
vervolgens verbrand. De zouthouden-
de as werd uitgespoeld met zeewater
en vervolgens in pannen ingedampt.
Na de St. Elisabethsvloed is deze
methode van zoutwinning verboden.
Op veel plaatsen, onder andere in

Duitsland, kende men de winning
van zout met behulp van het zoge-
noemde gradeerwerk. Daarbij liet
men zout zeewater herhaaldelijk over
takken sijpelen. Door de wind ver-
dampte het water gedeeltelijk. De
oplossing van natriumchloride, de
pekel, werd onder in een bassin opge-
vangen. Hierbij vond tevens een zui-
vering plaats. Zo bleef onder andere
calciumcarbonaat op de takken achter
(foto 3). In 1809 is in Nederland  in
Katwijk ook zo’n gradeerwerk opge-
richt. Dit is tot 1871 in gebruik
geweest. In het Zoutmuseum is een
maquette te zien van een gradeerwerk
in het Duitse Rheine (foto 4). De
pekel werd door de wind ‘ingedampt’
tot een concentratie van circa 20 pro-
cent. Vervolgens werd -  net als bij het
darincdelven -  de pekel ook bij deze
werkwijze verder ingedampt in pan-
nen.

Zoutvaatjes    Het zoutmuseum
heeft een collectie van honderden
zoutvaatjes uit de hele wereld.
Speciaal voor het museum ontwier-
pen kunstenaars nieuwe zoutvaatjes,
waaronder deze zilveren ‘zoutklomp-
houder’ van At Brandenburg. Het is
de bedoeling om tijdens het tafelen er
een beetje af te schrapen (foto 5).

Ook is in het museum een wettig

betaalmiddel uit Ethiopië te zien,
een stuk zout als een goud-
klomp, een amole (foto 6).

zout tot steenzout
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