10 >> wetenschap

BESTRIJDING BLAUWALG IS MAATWERK

Waaien (58) is bioloog bij waterschap Brabantse Delta in Breda en fulltime bezig met
de bestrijding van blauwalgen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast deed hij
de afgelopen acht jaar wetenschappelijk onderzoek naar blauwalgenbestrijding. Op 3
mei promoveerde hij op de resultaten daarvan.
Blauwalgenbloei wordt veroorzaakt door
een teveel aan voedingsstoffen in het water.
De oplossing lijkt eenvoudig: dring de overmaat aan nutriënten terug. Maar de praktijk
is weerbarstiger, blijkt uit de proeven die
Waajen deed in vijvers in Brabant. Geen twee
vijvers zijn namelijk hetzelfde, wat betekent
dat blauwalgenbestrijding maatwerk is. ‘En
aan de basis van dat maatwerk ligt een goede
analyse van het watersysteem’, legt Waajen
uit. ‘Waar komt het fosfor vandaan? Welke
lozingen zijn er op het water en hoeveel fosfor zit al in de vijver, de algen en de bodem?
En hoe staat het met de waterplanten en vissen? Als je dat plaatje niet hebt, weet je niet
welk pakket aan maatregelen je moet kiezen. Dan is het een black box.’
In twee vijvers in Dongen en Eindhoven
maakte de onderzoeker met damwanden
proefvakken om verschillende maatregelen
tegen een overschot aan fosfor uit te testen.
Hij zorgde dat er geen fosfortoevoer van buitenaf meer was en vergeleek vervolgens verschillende combinaties van vier kansrijke
maatregelen: baggeren, toevoeging van een
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Met de zomer voor de deur zal overlast
door giftige cyanobacteriën, beter bekend
als blauwalgen, weer opduiken. Maar dat
hóeft niet, zegt promovendus Guido Waajen. Blauwalgen zijn goed te bestrijden, als
je analyse maar deugt.

Blauwalgenbloei wordt veroorzaakt door een teveel aan voedingsstoffen in het water.

fosforbinder (Phoslock), toevoeging van een
vlokmiddel en actief beheer van de visstand.
Phoslock is een met lanthaan verrijkte klei
die goed fosfor bindt. Een vlokmiddel is een
zoutoplossing (poly-aluminiumchloride) die
in water aluminumhydroxide vormt dat in
vlokken naar de bodem zinkt en onderweg
algen invangt.

Zowel baggeren als fosforbinding werkt, is
de conclusie van Waajen. Gecombineerd met
een vlokmiddel en actief visbeheer maakt dat
troebele vijvers weer helder. Mits de toevoer
van fosfor van buitenaf de boel niet verziekt.
‘Je moet dus beide fosforbronnen aanpakken, de interne en de externe. Anders is het
dweilen met de kraan open.’ RK

ZINTUIGEN PRIKKELEN STIMULEERT VERKOOP NIET
De geur van vers gebrande koffie, sfeervolle verlichting bij het wijnassortiment.
Retailers prikkelen onze zintuigen om
onze kooplust te stimuleren. Maar het
werkt niet, blijkt uit Wageningse onderzoek.
De onderzoekers observeerden achttien weken
lang het gedrag van winkelende mensen in een
middelgrote supermarkt in Oosterbeek. Daarvoor plaatsten ze camera’s in het plafond,
waarmee ze precies konden zien hoe de mensen zich door de winkel bewogen. ‘De volgende
stap was om te kijken of we dit konden beïnRESOURCE — 11 mei 2017

vloeden’, zegt René de Wijk van Wageningen
Food & Biobased Research. Kun je bijvoorbeeld
meer mensen naar het koffieschap lokken met
een cappuccinogeurtje? En kopen ze dan ook
meer?
Dat laatste bleek niet het geval te zijn. De
Wijk was daar zelf ook door verrast. ‘Marketeers maken hier zo veel gebruik van dat je verwacht dat het dan wel zal werken.’ De uitkomst
betekent volgens hem ook niet dat het helemaal nooit werkt. ‘Wij hebben het nu lokaal getest, op specifieke schappen en producten. Als
je bijvoorbeeld een geur door de hele winkel
verspreidt, bereik je veel meer mensen en is de

kans dat het effect heeft ook groter.’ Daarnaast
is in deze studie alleen gekeken naar hoeveel er
per dag van een product werd verkocht en niet
wat iedere persoon afzonderlijk kocht.
De resultaten zijn interessant voor winkeliers en marketeers meent, De Wijk. ‘Doordat
we weten hoe mensen door de winkel bewegen,
kunnen we bijvoorbeeld zien waar bepaalde
knelpunten zitten. Winkeliers kunnen dit gebruiken om de lay-out van de supermarkt te optimaliseren.’ Volgens hem is de belangrijkste
boodschap dat de invloed van geur, licht en geluid gecompliceerd is. ‘Er is geen simpele one
size fits all-formule.’ TL

