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Lepelaarsprofiterenvan
effluent rwziTexel

metergezuiverdafvalwater perdag.De
vraagreesofhetmogelijkwasditwater,na
verderezuiveringdooreenhelofytenfilter, te
gebruiken voordezelokstroom,zodathelemaalgeenpolderwarer hoeft teworden
gebruikt.Naonderzoeklijkt dit inderdaad te
kunnen.Maarhetgebruik vandir effluent
heeft nogmeerpositieve effecten.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie DeCocksdorp
opTexeliséénvandevijflocatiesopTexelwaar
afvalwater, vrijwel uitsluitendafkomstigvan
huishoudens,wordtgezuiverd.Indezomer,
wanneerdemeestetoeristenopheteilandvertoeven,raaktderwzioverbelastenzuivertde
installatiehetwaternietoptimaal.Deaanleg
vaneenhelofytenfilter heejtditprobleemdeels
ondervangen. Inditriet/titerlevenveelwatervlooien,die hetzuiveringsslibhelpenreinigen.
Maardezewatervlooiendienenookalsvoedsel
voorstekelbaarsjes,dieophunbeurtweergegetenwordendooreennabijgelegen kolonielepelaars.Zosnijdt hetecologischemesaanmeerderekanten.Ditproject isverderuitgewerktonder
denaam 'kwekelbaarsjesproject'.
Opdenoordpunt vanTexelisenkele
jarengeledeneenvispassageaangelegdom
hetvoortrekkendevissenmogelijk temaken
omvanuitzeeterugopheteiland tekomen.
Maarindrogetijden isdebenodigde350

Debakkenenvijvenvoorhetkwekelbaarsjesortderzoek.OpdeachtergrondhetmoerassysteemvanderwziEversti
Indevoorbezinkvijver vanhetmoerassysteenblekenveelwatervlooienvoorte
komen.Dat isverrassend,omdatdaar niet

kubiekemetetwaterperdagniet beschikbaar.Vlakbij loosttwziDeCocksdorpvan
UitwaterendeSluizenzo'n 1000kubieke

Het'kwekelbaarsjessysteem'opTexel.
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veelalgenaanwezigzijn waarmeedevlooien
zichkunnen voeden.Uitnader onderzoek
blijkt datdevlooieneenaanzienlijke hoeveelheid actiefslib, voorallossebacterievlokken,uit heteffluent eten.Maarishetook
mogelijkominheteffluent vanDeCocksdorpwatervlooien tekweken,enhetdanal
gedeeltelijkgezuiverdewaternaarhethelofytenfdter teleiden?Hetantwoorddeluidde:
ja.Enookdit levertecologischevoordelen
op:voorvissen,zoalsstekelbaarsjes, isdit
voedselrijkewaternamelijk ideaal.Het
waterisuitstekend geschikt alsloksttoom
voordevispassage,maarookals aanvulling
bijeeneventueel tekortaanzoetwaterop
Texel.
Nietalleenwatervlooien enstekelbaarsjesprofiteren vanhetgezuiverde effluent
vanDeCocksdorp.Ooklepelaars,waarvaner
deafgelopenjaren steedsmeeropTexel
broeden,pikken indirecteengraantje mee.
Hetvoornaamste voedselvandezewatervogel,stekelbaarsjes, kwameigenlijk [te]weinigvooropTexel.Daarom isookgeldinde
vispassagegestoken.Omdatdestekelbaarsjesinhetvoedselrijke watervanhetmoerassysteem uitstekendgedijen, isditeenprima
voedselvoorzieningvoordelepelaars.Vooral
inhetbroedseizoen hebben devogelsvoedselindebuurt vandekolonienodig,waarin
dehelofytenfilters nu voorzien.Alsdejonge
vogelswatouderzijn, kunnen zeopgrotere
afstand vandekolonievoedselzoeken,waardoor hetookvoordeanderevierrwzi'sop
Texelvoordeligwordtomwatervlooien te
gaan kweken.Afgelopen december heeft het
bestuur vanhet hoogheemraadschap UitwaterendeSluizenbesloten allerwzi'stevoorzienvaneenmoerassysteem omhet effluent
verder tezuiveren.
Hetkwekelbaarsjessysteem isdelaatste
jaren innauwesamenwerking metdeafdelingEcologischeRisico'svanTNOinDen
Helderontwikkeld.Ditjaar richthetonderzoekzichvooralopde procesontwikkeling
endeopschalingvanhetkwekenvanwatervlooienopheteffluent vanderwzi.Uit praktischeoverwegingen vindtdit onderzoek
plaatsopderwziEverstekoogzelf Hiertoe
zijn viervijvers van20kubiekemetervoor
langetermijn proeven envierbakkenvan
tweekubiekemetervoorkorte termijnonderzoekgeplaatst.Dezeopstelling wordt
gevoedmeteffluent. Ditonderzoek richt
zichvooralopdeinvloed vanoogsten opde
opbrengst aanwatervlooien,opoogstmethodenendeslibconsumptie van
watervlooien.C
Voormeerinformatie:
RuudKamp/(025151)jp 1277.
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Grensoverschrijdend
waterprojectiseen
grootsucces
Hetgrensoverschrijdendeproject 'Watermanagement inhetBeneluxMiddengebied'blijkt bijzonder
succesvolteverlopen.BoerenindeNederlands-Belgischegreusstreekhebbenineenveelgrotergebied
danaanvankelijk bedoeldwaswaterbesparende maatregelengenomen omdeverdrogingtebestrijden.Alsgevolgvanallerleiverschillendemaatregelenenprojectenwordennujaarlijks miljoenen
kubiekemeterswateraanhetgrondwater toegevoegd.Deverdrogingsbesmjding verlooptzo'succesvol,dathetgrondwaterpeilopsommigeplaatsenzohoogkomt,datbijextremeweersomstandighedenwateroverlast ontstaat.
Hetprojecr,datin 151518werd opgezet
dootdeZuidelijke LandenTuinbouw Organisatie(ZLTO),deprovincie Noord-Brabant
endeBelgischeBoerenbond, hadalsbelangrijkste doelverdrogingonderzowellandbouw-alsnatuurgrond tegen tegaanen
waar mogelijk teherstellen.Dit moest
gebeuren doordeagrariërsactiefmeete
latenwerken aanhetpeilbeheer,deboeren
spaarzaam omtelatengaanmet het watet
ophun bedrijf(watermanagement op
bedrijfsniveau) endoor henbewust te
makenvandeoorzakenengevolgen vanverdroging.Ookmoestkennis ontwikkeld en
uitgewisseld worden.
Hetoorspronkelijke doelwasominde
deelnemendeprovinciesAntwerpen,BelgischenNederlands LimburgenNoord-Brabant 30gebiedenaan tepakkenmeteen
oppervlaktevanongeveer 1000hectareper
gebied.Indezegebiedenzouden ietsmeer
dan 100concretemaatregelen worden uitgevoerd,zoalsdeplaatsingvanstuwtjes inde
sloten.Ditdoelismeer dangehaald.In
totaalnamen debettokken partijen opeen
oppervlakte van 130.000hectaremeerdan
2000maatregelen.Deeffecten hiervan opde
verdrogingsbesttijding zijn substantieel,
tussende2,5en4miljoen kubieke meter
wateropjaarbasis.
AlleenalinNoord-Brabant zijn ongeveer1200stuwen aangebracht,700hietvan
liggeninperceels-ofkavelslotenen worden
doordeboeren bediend,derestisin beheet
bij dewaterschappen.Bijdezestuwen zijn
ookpeilbuizengeplaatst.Daardoorishet

mogelijk hetgrondwaterpeil temeten ende
stuwhoogtegefundeerd tekunnen kiezen.
Ditisnodigomdat hetgrondwater zelden
opgelijkehoogtestaatmethet slootwater.
Behalvedealbehaalderesultaten heeft
hetproject eenaantalpraktische instrumentenvoordeboeropgeleverd.ZoiseenCDromgemaakt waarmeedegebruiker het
effect vanwaterconserveringsmaatregelen in
zijn ofhaareigensituatie kan doorrekenen
eneenhandzamevideooverwatermanagement voorlandbouw- en tuinbouwbedrijven.
Maarhetsuccesvanhetproject heeft
ooknieuweproblemen opgeleverd.Zoishet
grondwaterpeil opsommigeplaatsenzo
hooggewordendatschadelijke stoffen uitde
bodem makkelijker inhet grondwater
terechtkunnen komen.Maarookkan,bij
extremeweersomstandigheden, sneller
wateroverlast optreden.
Vanwegehetsuccesvanhet project,
maarookomdeontstane ptoblemen opte
kunnen lossen,isbeslotenomnieuwegrensoverschrijdende projecten teontwikkelen en
uit tevoeren.Zokomtereennieuwintegraalproject ophetgebied van waterconservering,-retentie en-kwaliteit.Eenaantal
ideëenwordt inmiddels verder uitgewerkt.
Verderkomenernieuwewaterconservenngsprojecten inNederlands Limburgen
Noord-Brabant.
Deanimovoordeelnameaandezenieuweprojecten is,evenalsinhetzojuist afgeslotenproject,erggroot.<f
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