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UITHEEMS PLANTJE KAN VERONTREINIGD WATER ZUIVEREN

Grotewaternavel:
zegenofvloek?
Inwest-Europablijktdegrotewatemavel[Hydrocotyleranunculoides) insteedsgrotereomvangvoorte
komen.Dewaterschappenzitteninhunmaag metdeexplosieveontwikkelingvandezeexoot. Het
plantje uitNoord-AmenkazorgtbijwannweerdelaatstejarenvoorproblemenmNoord-Brabant.
GelderlandendelenvanZuid-HollandenUtrecht.Rivtertjes^roetendicht.Dewatemavelkaneendik
tapijt vormenwaardoorandereplantjesendiereninhetwaterhetmoeilijkkrijgen.Hetverwijderenkost
veeltijd.VolcjenshoogleraarJ.deMaeseueervandeuniversiteitvanGentbiedtdegrotewaternavelechter
ookvoordelenvoorhetwaterbeheer.Hetplantje kanalsverklikkerwerkenvoororganischestoffen inhet
watereuhetkandieverontreuüginggemakkelijkjilteren. DeMaeseneerzettedejeitenopeenrijtje.
Degrotewaternavel groeit vooralinstilstaand tot langzaam stromend water.
Uitbundige groeikomt vooropplaatsen met
doororganischestoffen zwaar verontreinigd
water.Vastgesteld isdat deopnamevan
enkelezwaremetalen inzwaar,matigen
niet verontreinigd, maarwelmet organische
meststofvoorzien,leidingwater niet
verschillend wasendatde aangetroffen
waarden niet verschilden vandezediein
normale landbouwgewassen worden gemeten.Uit talrijke proeven blijkt datgroeivan
dezedrijfplant alleen mogelijk isalsvoortdurend gemakkelijk rotbare organische stof
aanwezig is.Sterker nog:herhaaldelijk werd
waargenomen dat degrote warernavel op
eenmetzuiver minerale meststof ruim
voorzien water onmogelijk was.Deplant
vertoont dan snel vergelingsverschijnselen.
Hetdoet erniet toewelkeorganische stofde
waternavel vindt:micro-algen, plantaardige
ofdierlijke afvalstoffen. Deuit duizenden in
elkaargevlochten drijvende stengels
bestaandematvormende drijfplant komt
vooralvoorinwater waareendekroos te
duchten valt.Ondanks deconcurrentie met
dezelaatste komt degrotewaternavelals
overwinnaar uit het strijdperk. Dat komt
door het vroegereverschijnen ervan in het
voorjaar endoor het feit dat wind noch
zwakke stroming instaatzijn dewaternavel
op'een hoopje' revegen.In tegenstelling
met kroosbegint dewaternavel reedsafte
sterven bij deeersteernstige nachtvorsten
[doorgaans begin oktober),dusvroeger in
hetnajaar dan eendekroos.

Samenstelling en voedingswaarde
Merkwaardig isdatdesamenstelling van
dedrogestofwijst opeenhooggehalteaan
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ruweiwit (circa30procent).Dit feit isniet
uniek in het rijk derdrijfplanren: eendekroosisnogrijker enookandere waternavelsoorten zijn hiermeevergelijkbaar. Eerder
werdreedsvermeld dardeopnamevan
zwaremetalen niet bijzonder tenoemenis.
Daaruit kanvoorlopigbesloten worden dat
dezeplant geenbio-accumulatorvande
onderzochtezwaremetalen kan worden
genoemd.Hetvermogen tot inbouwvan vrij
grotehoeveelheden stikstofverbindingen
maakt dezeplant toteenernstige kandidaat
voorderecyclagevanlaaggehalte stikstofverbindingen uit sommige bio- industrieën
zoalsdeeffluenten van aquacultuurbedrijven.Eensystematisch onderzoek naarde
prestaties vandezeplant indevan stikstof
bulkende agro-industrieën kan ongetwijfeld
interessante resultaten opleveren.

Groeikracht en -wijze
Datdezeplant eenspectaculaire groeikrachtbezit,voorzoverrehij opeengeschikt
medium kangroeien,staat buiten kijf Een
cijfer plakken opzijn groeikracht ismoeilijker.Zowerd inaugustus 1995inhet Netekanaalin Lier[provincieAntwerpen) een
dagelijkse aangroeivan meer dan drie
procent waargenomen. Het feit dat degrote
waternavel hogeremperaturen kan verdragen,endan uiteraard ookenormehoeveelheden water verdampt,opent voordeze
plant belangrijke perspectieven in verband
met de uitdroging vanbijvoorbeeld problematische slibsoorten maar ookvoorhetsluitenvandestikstofcyclus inde landbouw.
Eénvanderedenen voordeze indrukwekkendegroeikracht isongetwijfeld het feit
datdezeplant ophet wateroppervlak ligt en
daardoor instaat ishet inde onderliggende
sliblaagendeontbindende organische stof
ontstane koolzuurgas op tevangen envoor
zijngroeitegebruiken.Alsanti-broeikaseffect kandit duswel tellen!Doordegesloten matvorming isher niet nodigbekkens
voordenabehandeling van'gezuiverd' afvalwater tekompartimenteren. Dezeplant
vegetatieflaten uitgroeien isdusechteen
fluitje vaneen cent.

Oogsten
Dematvormigegroeivandezeplant is
voorhet oogsten enerzijds eennadeel maar
anderzijds ookeenvoordeel.Wanneer het
'verdeel-en-heers-principe'verstandig wordt
toegepast kanhet oogsten zonder speciale
apparatuur [zoalsvoorhet oogsten van
eendekroos welnodigis)en alleen met

DeLangdedeinBelgiëtussendeN49enBalkenbnyinaugustus 1993.

lichte,spontaan herstelbareschadevoorde
oeverbeplanting.

Het geval Langelede
In 1994melddeeenjournalist in het
dagblad HetLaatsteNieuwsdat het kanaaltje Langeledeverdwenen wasen veranderd
wasin eengroen lint vanwaternavel.Water
wasniet meer tebespeuren,zomelddehij.
Hij vergat erwelbij tezeggen dat deLangeledegeen water meer aanvoerdemaar bijna
puur afvalwater aangezienzoongeveer
iedereen vandegemeente Wachtebeke
(Oost-Vlaanderen)zijn afvalwater zonder
enigevorm vanzuiveringopdit kanaaltje
loosde.Vooralleduidelijkheid: deLangelede
iseenkanaaltje datgegraven werdnaarde
grens metZeeuws-Vlaanderenen aandeze
grens stopt.Enigdirecteconomisch nut
heeft dit kanaaltje momenteel niet.In1991
werdbesloten tot herinrichting omdedoor
muskusratten zwaargeteisterde bermen te
herbevestigen en terug natuurlijk aan te
kleden.Tevens werdbesloten het hengelen
tebeperken totenkele tientallen speciaal
daarroe ingerichte hengelplaatsen.Deze
werkzaamheden gebeurden ophet gedeelte
vandeLangelede ten noorden vandeN49en
deZeeuws-Vlaamsegrens enooknogophet
smalsteenmeestgedegradeerde traject,
namelijk tussen deN49endeBalkenbrug.
Onderdezebrug bevinden zicheen reeks
schotbalken diehet vanhet centrum Wachtebekekomend (afval)water enigszins tegenhouden.Aandit traject bevinden zich
talrijke woningen enookenkele boerderijen
(met eenbeperkte vormvanvarkenskweek).
Aldezebewoners loosden roendertijd hun
afvalwater zonder meer indeLangelede.Ten
noorden vandeBalkenbrug isdeLangelede
veelbrederennauwelijks nogbewoond.
Opvallendzijn devolgende feiten: degrote
waternavel heeft in tweejaar tijd het
gedeeltevandeLangelede tussen deN49en
deBalkenbrugovergroeid, in 1994haddeze
ookhetgedeeltetussen Wachtebeke
Centrum endeN49volledig gekoloniseerd.
Het vermoeden bestaat datdit niet
zonder enigemenselijke tussenkomst is
gebeurd geziendegrootte vandit traject.
Sindsdeuitvoeting vanhet herinrichtingsplan en het massaleoptreden vandewater-

navel ishet traject ten noorden vande
Balkenbrug vrij vanwaternavel gebleven,
ookindeoeverzone,opdieplaatsen nawaar
nogeen regelmatige aanvoetvan organische
stofplaatsvond. Dezeplaatsen zijn deoeverzones tegenover deenkelehuizen, een lagere
schoolendehengelplaatsen. Welkomen er
weelderiggroeiendeondergedoken waterplanten voorendarniet alleenindeoeverzone.Hetgedeelte ten nootden vande
Balkenbrugwerd voorde herinrichting
tegelmatiggeteisterd door vissterfte; nade
herinrichting isvissterfte erniet meer waargenomen.
Hieruit kanmen concluderen datde
waternavel tenzuiden vande Balkenbrug
her afvalwater (vannaar schatting5000
inwonerequivalenten) zoverzuivert dat
min ofmeer normaal warerleven opnieuw
mogelijk isten noorden vandeBalkenbrug,
Met anderewoorden ditgedeelte functioneert tijdens het groeiseizoen alseen uitetst
betrouwbaar enkosteloos afvalwarerzuiveringsstation vannaat schatting5000 IE.

Conclusies
Uit bovenstaande ervaringen kan men
verschillende conclusies trekken:
• Degrotewaternavelgroeir alleen daar
uitbundig waargemakkelijk afbreekbareorganische stofaanwezig is.Zois
gezuiverd afvalwarer van slecht
werkendeRWZI'seen uitstekende
voedingsbodem voordeze drijfplant;
• Degrotewaternavel komt alleenopdie
plaatsen overvloedigvoordievoorheen
door dikkeeendekroospakketten werden
geteisterd;
• Mits verstandigaangepakt kande plant
moeiteloos inbedwang worden gehouden,voorzovernodig,wantdegrote
watetnavelisin staataldan nietgezuiverdafvalwater zoverregaand tezuiverendatstroomafwaarts ofcentraalgelegengedeelten vaneen waterpartij
opnieuw biologisch normaal kunnen
functioneren. Liefhebbers van siervijvers
zoudendit vermogen reeds uitvoerig
benutten;
• Vanuit dezecontext isdezeexootgeen
bedreigingvoordeinheemse flora en
fauna, integendeel.Zijn goedeeigenschappen zijn nogonvoldoende bekend;
• Degrotewaternavel blijkt namelijk een
uitstekende verklikker van ongewensre
aanwezigheid vanorganischestoffen in
een waterpartij.
J.de Maeseneer
hoogleraar Universiteit Gent
Voormeerinformatie:
e-mail:jean.de.mae5eneerapand0ro.be«;
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Geenbesluit fusie
WGen Nuon
DeaandeelhoudersvanWaterbedrijfGelderland hebbennoggeen besluitgenomenovereen
eventueleovernamedoorNuon.Welwordteen
ondcrzoa.ßcstannaardegevolgenvoorde
klanten,aandeelhoudersenhetbedrijfvan
respectievelijk eenfusie metbuurmanWaterleidingMaatschappij Overijssel eneenovername
doorNuon.
Dedirectie vanWGgeeft de voorkeur
aaneen fusie metWMO,om watet bij watet
tehouden.Bovendien passendeprivatisetingsplannen vanNuon niet bijde
toekomstvisie vanWG. Nuon wijst opde
voordelen vansamengaan vandetwee
Geldetsebedtijven: schaalvergroting en
duidelijkheid voordeklanten. Bovendien
past samengaan in het streven vande
provincienaar één waterbedrijf inde
provincie.
WGisalenige tijd bezigmet een fusie
metWMO,omdat zij daar meer voordelen
inzien.Zij worden indirectgesteund door
minister Pronk,dieeen klemmend verzoek
aandeaandeelhouders vanWGdeed omde
aandelen niet aanNuon teverkopen.
Volgensdirecteur Vander LaanvanWG is
eensamenwerking tussenWGenNuon
alleen bespreekbaar alsNuon dewatetdivisieloskoppeltvandeandete bedrijfsactiviteiten.Deaandeelhouders vanWGnemen
voorlopigduseenafwachtende houding
aan.•[

Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010-42741 65)is
eenlijsttekrijgen metalleverschijningsdata
endedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
detedactie.Eenbeperkt aantalprogramma'sisnamelijkgeschikt voorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpoint wordtiniedergeval afgeraden!
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