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WaterbalansinMoskou
isflinkverstoord
AantastingvanbomenentrasdoorstofenovermatiggebruikvanstrooizoutzorgtindeRassische
hoofdstadMoskouvoorernstigeverstoringvandewaterbalans.Onderzoekersvande universiteitin
WageningenenvandeuniversiteitvoorBosbouwinMoskouproberenineendriejarig onderzoekhet
verbandtussendestedelijkewaterbalansendevegetatietnbeeldtekrijgen.Eenonderzoekmetwijdverbreide betekenisvoordewaterhuishouding mstcdelijkgebted,deuktonderzoekerdr.ir.JosKooien:
"WataandeMoskwaopgaat,geldt totopzekerehoogteookvoordeMaas".
Indewarmezomermaanden staan
bomen engrassprieten opdetalloze veldjes
opde110duizend hectare grondoppervlak
vanMoskouertriestenuitgedroogd bij.In
devaakextreem koudewinters vechten
strooiwagensen sneeuwschuivers tussende
kalevegetatieeenverbeten strijd omdeRussische hoofdstad begaanbaar tehouden voor
zijn elfmiljoen inwoners.Hetverband tussenbeideisevident,steldeonderzoekster
OlgaMakarova onlangsvast.Denorm van
vijftig gramstrooizout pervierkante meter
wegdekdieinMoskougeldt,heeft indeloop
derjarengeleid tot eendusdanige opeenhopingvanzout,datbomen nauwelijks nog
eenkansmaken.Tervergelijking:inNederlandgeldteennorm vandriegramstrooizoutpervierkante meter.
Strooizoutblijkt langnietdeenigeoorzaakvoordebelabberdestaatvanhetgroen.
Datmoetookopboksen tegen temperaturen
dievariërenvan-45°Ctot+35°C.Moskou
kampt bovendien meternstige luchtverontreiniging.Entenslotte blijkt debodem
gevuld tezijn met uitzonderlijk veelpuinen
afval.Dat isslecht voordedoorworteling
vandegrond,maar ookvoorhet vermogen
vanregenwater omdoor tedringeninde
bodem.Verstorend voordewaterhuishoudingindestad isverder het feit dat tijdens
debouwvanhet uitgebreide metronetwerk
eenaantaldelenvanrivieren inbuizenis
geleid.
Het huidigeonderzoekvandepromovendiMikhailZernovenSergeyGolopolosov
iseenvervolgopdatvanMakarova.Het
richtzichvooralopdegevolgenvan het
afsterven vangroen voorde waterhuishouding.Ineenbosrijke omgevingwordtveel
meerwatervastgehouden indebodem dan
indestedelijke omgevingen.In optimale
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omstandigheden zoudevelevegetatievan
Moskouervoorzorgendatookindestad
flinkwatneerslagwordtvastgehouden. Dat
isvangroot belang,omdatdevegetatiein

V.l.n.r.MikhailZemov,Sergej;GolopolosovenjosKooien

Moskou isaangewezen opdit 'bufferwater':
destad ligtnamelijk opongeveer dertig
meterboven hetwaterpeilvandeMoskwa.
Maarindelaatstedecennia isdetoestand vanhetgroendusdanig verslechterd,
datdezebuffering zeerslecht functioneert.
Ongeveerdertigprocentvanhetgroen isop
sterven nadood.Regenwater stroomt direct
rioolafvoeren enrivieren in.Bijcalamiteiten
zoudatsnelkunnen leidentot overstromingen.Doorzijn relatiefhogeliggingengrote
rivieren heeft Moskoudaarvanweiniglast.
"Maar hieraandeMaasofbijvoorbeeld inSt.
Petersburgkaneendergelijke achteruitgang
vanhetgroen weltotproblemen leiden,"
legtdr.ir.A. Kooienuit."Verbeteringvande
dertigprocentvandeMoskousevegetatiedie
erechtslechtaan toeis,leidtertoedat tien
procentvandeneerslagnietdirectderivier
instroomt, maarverdampt.Datisbetervoor
hetmicroklimaat indestad".Namensde

afdelingAgrotechnologie vandeuniversiteit
inWageningen begeleidtKooiendetwee
Russischeonderzoekers.Dievoeren ter
plaatsemetingen ingrond, lucht enwater
uit.Bodem-envegetatiemonsters enhydrologischeenmeteorologischedata worden in
Wageningen onderzocht engeanalyseerd.
"Webrengenbijvoorbeeld in kaart wat het
vochtgehalte vandegrond istotop een
dieptevaneenmeter",vertelt Kooien.Een
sondeerapparaat dient als hulpmiddel om
dedichtheid vandegrond temeten.Opveel
plaatsenbinnen Moskoublijkt eenweerstand van30atmosfeer -hetpunt waatop
wortels nietmeer indebodem kunnen doordringen -snel bereikt.
Hetproject krijgt 120.000euroaan financiëlesteunvandeNederlandse organisatie
voorWerenschappelijk Onderzoek(NWO).
HetWageningsedepartementAgtotechnologieishierbij indeeersteplaats betrokken,
omdat hetondermeer een nauwkeurig
onderzoek vandevegetatieomvat.Aande
hand daarvan kanbijvoorbeeld dematevan
verdamping vanregenwatet viadebladeren
worden bekeken.Inprincipe isdateenvoudigteberekenen:verdamping=neerslag
minus rivierafvoer. Maarinhoeverrevegetatieinstaat isvochtvasttehouden, isinsterkemateafhankelijk vandestaatwaarin het
verkeertendemanier waarop het isopgebouwd.Ondetzoek naar verdampingscijfers
dieOlgaMakarovauitvoerde,wezenopeen
duidelijkvochttekorr bij debomen inMoskou,metnamedieindedichtbebouwde
binnenste stadsring.Vergeleken metderest
vandestaddringt regenwater binnende
zogeheten 'Sadovoye-ring'nogtot 200procentsiechtetdootdan inandete stadsdelen.
Binnenditgebied isdehoeveelheid regenwaterdiedoor rioolofrivierwordt afgevoetd,viermaalgroter danin agrarisch
gebied.Datwaterzorgt bovendien vooreen
vervuilingvanderivier.

kapotwordtgelopenendegrondwordtaangestampt.Waterkandaardoor nauwelijks
meertotindebodemdoordringen",vertelt
MikhailZernov.HetgrasinMoskou heeft
daarnaasteen'holle'stand.Hetstaat relatief
hoog,vanafdekalebodemertussenkan
regenwatermakkelijk verdampen.

veroorzaakt doorintensief grondgebruik,
sloopstofenimportvanenorme hoeveelhedenzand,voordeversrevigingvanwegenen
funderingen. Zeheeft daardoor,ookzonder
vervuiling metzoutenafsterven vangroen,
eenveelminder warerdoorlatend karakter
danbos-ofweidegrond.

Kooienhooptdathetdriejarige onderzoekzalleiden totdeontwikkeling vaneen
verfijnder model,toegespitst opdebijzonderheden waarmeestedelijke gebieden te
maken hebben.Wanthet 'silvo-pastorale'
modelwaarmeenu wordtgewerkt,gaat niet
uit vanstadsgrond.Eenmodelvooreen
stadsomgeving isbelangrijk, vindthij,
"want wataandeMoskwaopgaat,geldt tot
opzekerehoogteookaandeMaas".Wereldwijd isslechtsweinigonderzoekgedaan
naarhetgroteverschiltussen debodem in
stedenendiedaarbuiten.Stadsgrond heeft
eenenkel-korrelsrructuut, hetgeen wordt

Hetonderzoek vanOlgaMakarova heeft
inmiddelszijn eersteeffect gehad.InMoskou,waarburgemeester Loezjkovzichsterk
maaktvoorfraai stadsgroen,wordt sinds
kortafvalgroen ingezameld engecomposteerd.Devoedselrijkegrond verbetertde
doorwortelbaarheid vandebodemen geeft
nieuwaangeplantebomeneenbeterekans.
Endraagtaldusbij aanverbeteringvande
waterhuishouding. Ç
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Kiosken-tijdperk
Deuniversiteit inWageningen beschikt
voorhetonderzoeknaarhetverband tussen
waterbalansenvegetatieoververschillende
modellen.VoorhetanalyserenvandegegevensuitMoskouwordreenmodelgebruikt
voot'silvo-pastorale'systemen.Datzijnsystemenwaarbij bomenengrasgezamenlijk op
hetzelfdeoppervlakgroeien.Kooienspreekt
vaneeningewikkeld model,omdatgrasen
bomen-inMoskouvoornamelijk kleinbladigelinden(Tiliacordata)-totopzekerehoogte
eikaarsconcurrentenzijn.Eencomplicatiein
Moskouis,datsinds19510het 'kiosken-tijdperk'isaangebroken.Inhetgroenzijn kleine
winkeltjes alspaddestoelen uitdegrond
geschoten."Gevolgdaarvanis,datveelgras
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