éénvandemechanismen van ontijzering.
Kiwabegeleidtditpromotie-onderzoek. Dit
typeontijzering wordt ookwelautokatalytischeontijzering genoemd (dissertatieLerk).
Het principe isdaropgelosr rweewaardig
ijzer adsorbeerr aanfiltermateriaal.Vervolgenswordt ditgeoxideerd door zuursrof
Daardoor ontstaat eencompact ijzeroxide
dat opzijn beurt het tweewaardig ijzer beter
adsorbeert dan hetoorspronkelijke fdtermateriaal.Onder bepaalde omstandigheden
ontstaat zoeenzeersnelverlopende ontijzering.Eenaanwijzing datditproces optreedt
isdeaangroei van fdrermareriaal. Ookde
ondergrondse ontijzering werkt met dit
principe(VanBeek,Kiwamededeling78).In
depraktijk ontstaan echter bij deontijzeringdoorbeluchting ensnelfiltratie ook
ijzerhydroxidevlokken, diedoor filrratie
worden verwijderd. Dezevormvan ontijzering komt veelvooren wordtflocculente
ontijzering genoemd. Bijeen hogere zuurgraad oxideerr tweeaardigijzer namelijk zo
snel,dat erin het water bovenhet fdter al
kleineijzerhydroxide vlokjes worden
gevormd.Ofdievlokjes zodanigeeigenschappen hebben datzefdtreerbaar zijn,
wordtbepaald dooreen complexvan parameters vandewatersamenstelling, ontdekte
Lerk.Deverwachting isdat eenminder goed
verlopendeontijzeting teverbeteren zal zijn
doorhet ontijzeringsproces volledig flocculentofvolledigadsorptieftemaken. Onderzoekmoet uitwijzen ofen hoedat haalbaar

ir. Gert Reijnen,
Kiwa Onderzoek en Advies €
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WMO neemt
Centrilabover
WaterleidingMaatschappijOverijssel (WMO)
heeftdewatermanagement-enzwembadactiviteitenvanCentrilabBV inSoestovergenomen.
DezwembadactivitcitenvanWMOworden
gecombineerdmetdievanCentrilabBV, en
gaanverieronderdenaamCentrilab.
Hetlaboratorium vanWMOgaatde
analyse-activiteiten vanCentrilab uitvoeren.
Hetgaat met nameom chemische schoonwater-analysesende microbiologische
analyses,zoalsonderzoek naarlcgionella.
Alleendezwembadactiviteiten vanWMO
worden uitgevoerd onder denaamWMO.
Voordeoverigeactiviteiten verandert niets.
DeheerLeoHendriks isdenieuwe directeur
vanCentrilab BV. C
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SIMPELE MAATREGELEN K U N N E N VEEL VOORDEEL OPLEVEREN

Waterhuishouding
cruciaalvoorherstel
vanhet milieu
Doorhetaanpassenvandewaterhuishouding kunnenverdroogdenatuurgebiedenzichgoedherstellen.Dit kaninsommigcgcvallenalbereiktwordendooreenvoudige,lokalemaatregelen,zoalshet
dempenvaneennabijgelegen sloot,aldusecoloogAndrejansen(Kiwa)inzijnproefschrift 'Hydrologyandrestorationo/wetheathland andjen meadowcommunities',waarophijonlangspromoveerde.Maarhetisnietaltijd eenvoudigomdewaterhuishouding aantepassen. Daarom iseen
gedegen analysevanhetgcbiednoodzakelijk.Jansen verrichtezijn onderzoekinnattehetdegebicden
metblauwgraslanden inoost-Nederland.
In eersteinstantie kreegJansen,in het
kader van het toenmaligeVEWIN-onderzoeksprogramma, deopdracht meeomeen
model teontwikkelen omdeinvloed van het
waterbeheer (enwaterwinning) opde
naruur telaten zien.Omzo'n model te
kunnen ontwikkelen zijnjuiste data noodzakelijk.Jansen zocht daarom eengebied
waarhij praktijkonderzoek kon verrichten.
WaterleidingMaatschappij Overijssel
zochr eenlocarieomwater tewinnen inde
omgevingvanDenekamp,maar deze
winningmochtgeeninvloed hebben opde
natuur. Denatuurgebieden indieomgeving,dierepresentatiefzijn voordehogere
zandgronden, behoren tot Staatsbosbeheer.
Diewasbereid meetewerken,enzobegon

eenvruchtbare samenwerking met Fons
Eysink,debeheerder.Dit leverdevolgens
Janseneen bonus opbehalvedebehaalde
onderzoeksresultaten: het liet heel duidelijk
het belangendetoegevoegde waardezien
vandecombinatie onderzoek en prakrijk.
VolgensJansen ishet belangrijk om
eerst hetgebied hydrologisch in kaart te
brengen.Alseengebied alverdroogdis,
moetonderzocht worden waarom dat zois.
Eénvandedingen dieJansen opmerkte,was
datnaasteendalingvanhet grondwaterpeil
dooreenversneldeafwarering, bijvoorbeeld
tenbehoevevandelandbouw, waterwinningverantwoordelijk kanzijn voorverdroging.Zokan hetdempen vaneen nabijgele-

gen slootalzorgen voordeterugkeer van
(zeldzame)verdwenen planten.Maar soms
zijn ingrijpender maatregelen nodigom een
gebied tekunnen laten herstellen, zoals het
verplaatsen vaneenwinplaats voorgrondwater.Ookkanhet nodigzijneengebied te
plaggen (hetverwijderen vandelaagorganischestof).Dan kan meteenschone lei
begonnen worden.Indebodem zitten vaak
nogzaden,diekunnen ontkiemen alsde
omstandigheden gunstig zijn. Volgens
Jansen isalopvrij kortetermijn tezienofde
genomen maatregelen effect hebben.Alsna
éénoftweejaar resultaar uitblijft, isdekans
opsuccesklein.
Lokale aanpak
Ineersteinstantie levetdehet onderzoek
vanJansenenzijncollega'shetvoorspellingsmodel'Niche'op,waarin allefactoren dievan
invloedzijn opeventueleverdroging zijn
opgenomen.Opgrond vandit model kunnen
vetgunningenvoorwaterwinning worden
afgegeven ofgeweigetd.VolgensJansen ishet
vergunningenbeleid ookveranderd.Vroeger
werdvrijwel meteeneenvetgunning
verleend,maar tegenwoordigzijn deprovinciesdaarzeerterughoudend invanwegede
verdroging.Doorgebruik temaken vanhet
model ishet mogelijk degevolgen nauwkeuriginbeeld tebrengen,evenalsdegevolgen
vananti-veidtogingsmaatregelen.

alleengrondwater dat vanverendiep komr
zorgt voordekalkaanvoer voorblauwgraslanden,maar dat ookwater uit de nabije
omgeving hiervoor kanzorgen.Dat maakt
het nemen van herstelmaatregelen makkelijker.ZoboekteJansenveelsuccesin
natuurgebieden waat het kalkrijke grondwater uit denabije omgeving afkomstig is.
Door het nemen van lokale maatregelen
hersteldedeootspronkelijke situatiezich
goed.
VolgensJansen heeft zijn onderzoek
uiteindelijk meer opgeleverd dan verwacht.
WMOheeft inhet onderzoeksgebied van
Jansen aldankbaar gebruik vanzijn inzichtengemaakt. Het aanvragen vaneen
vergunning verliepprobleemloos:er kwam
geenenkelbezwaarschrift. Maar het onderzoekvanJansen heeft ookaangetoond dat,
na het maken vaneengedegen hydrologischegebiedsanalyse, het nemen van lokale
maatregelen genoegkanzijn om natuurgebiedenzich telaten herstellen.En tenslotte
heeft zijn onderzoek duidelijk aangetoond
datintensieve samenwerking tussen onderzoeker en beheerder een randvoorwaarde is
voor het herstelvan natuutgebieden. r
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Waterplan voor
Ookzorgde het ondetzoekvanJansen
vooteenveelallokaleaanpakvanverdroging.Omdat tekunnen doen moet,zoals
eerdergezegd,eenanalysevande hydrologie
vanhetgebied wordengemaakt.Jansen
deeldenatuutgebieden met blauwgraslanden,eenplantengemeenschap die afhankelijk isvan natte,basenrijke omstandigheden, innaatzesverschillende hydrologische
systemen.Naastdrie rypen met lokale
grondwatersystemen onderscheidde hij
tweetypengrote grondwatersystemen
(diepekwelendiepekwelmetdoor overstroming slibhoudend oppervlaktewater) en
eenvolledigdooroverstroming met oppetvlaktewatet gestuurd systeem.Maar het
bepalen tot welksoott hydrologisch gebied
eennatuurgebied behoort alleenisniet
voldoendeommaatregelen te kunnen
nemen.Dat isookafhankelijk van menselijk
handelen indiegebieden,zoalshetegaliseren vangrond, hergraven van
(afwaterings)sloten, het veranderen van het
gtondwaterpeil en het winnen vangrondwater Pasalsdiefacroren in kaart zijn
gebracht, kunnen metsucces maatregelen
geïmplementeerd wotden.
Eenandere uitkomst vanhet ondetzoek
isdat niet,zoalsvoorheen gedacht werd,

Leeuwarden
Onderdeveelzeggende titel 'DeBlauwe
Diamant' ishetWaterplan Leeuwarden
verschenen.DegemeenteLeeuwarden
beschouwthetwaterindestadalsbelangrijke
/actoromdestad, zowelvoorbewonersals
bezoekers,aantrekkelijker) temaken.Zes
partijen diebijhetwaterbeheer betrokkenzijn
hebbenconcreteplannen opgesteldomhetwater
indestadoptimaal tebenuttenentebeheren.
Partners in hetplanzijn Wetterskip
Fryslân,dewaterschappenMarne-Middelsee,
deWaadkantenLauwerswilden,deprovincie
Frieslandendestad Leeuwarden.Inhetplan
wordteentoekomstbeeldgeschetst dat
aansluit opactueleontwikkelingen inde
stad.Zowordtgeprobeerdomookdeeconomischepotentievanhet water,met name
recreatieenwatertechnologie, te benutten.
Centraal in het plan staateen vernieuwende aanpakvanenhet integreren en
verbeteren vandewaterfuncties in destad,
zoalsvaren,vissenenzwemmen,maarook
deruimtelijke kwaliteit vanwater.Voorbeelden hiervanzijn dehistorische grachten
ensingelsendewatetpartijen in nieuwe
woonwijken. Deecologische functie van

water isbelangrijk voordenatuur ende
kwaliteit vanhet milieu indestad.
Naast het watetplan iseen plan van
aanpak met conctete voorstellen vetschenen.
Ookworden voorstellengedaan vootop
kottetermijn realiseerbare projecten,zoals
hetaanleggen van recreatieve voorzieningen,eenactiemet waterbesparende apparatuur in het huishouden en het maken van
eenLeeuwarder waterkaart voor kano'sen
roeiboten.
Dekosten voordezevoorstellen bedragenbijna 16miljoen gulden, diegedekt
worden uit eigenmiddelen.Vetder willende
partners een beroepdoen oplandelijke en
Europese fondsen. Voorlopigwordt uitgegaan vaneensamenwetking vanvierjaar.
Beginjuli wordt het plan definitief vastgesteld.
Voormeerinformatie:
AlbertFormsma(058)z}} 8690. *
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Bewoners Rijn- en
Veenstreek wellicht
goedkoper uit
Samenwerking indewaterketen inderegioRijnenVeenstreekkanvoordebewonerseen/linke
kostenbesparing opleveren.Datconcludeerteen
stuurgroepvanverschillendcgemeentenuitde
regio,samenmetvertegenwoordigersvanhet
HoogheemraadschapvanRijnland enWaterleidingmaatschappij Zuid-Holland-Oost.
Behalveeenkostenbespatingvanmogelijk enkeletientallen guldens perjaar per
huishouden concluderen devertegenwootdigers vandegemeentenAlkemade,Jacobswoude,Leiderdorp,Nieuwkoop,TerAaren
Zoetetweidedat ookvootdelen ophet gebied
vanduutzaamheiden klantensetvice mogelijkzijn. Hetgaat danom samenwerking
tussen verschillende partijen binnen de
watetketen,zoalsgemeenten (inzameling en
afvoer van regen-enafvalwater), dewaterleidingmaatschappij (winningen distributie
vandrinkwater) enhet hoogheemraadschap
(afvalwaterzuivering). Door(intensievet)
samen teweiken kunnen de verschillende
installaties enorganisaties beter opelkaar
aansluiten.
Dekomendemaanden zalaande
betrokkenorganisatiesgevraagd wordende
conclusiesen aanbevelingen vandestuurgroepover tenemen.Inseptembetkomtde
stuurgroep opnieuw bijeen omvorm te
gevenaanhetvervolg, f
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