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Opbouw van de presentatie: 
 
1. Geen symptoombestrijding maar structurele   
    oplossingen (voorbeeld ondiepe meren) 
 
2. Meer herstel op landschapsniveau i.p.v. standplaatsniveau        
    (voorbeeld verdrogingsbestrijding en herinrichting      
    beekdal breed) 
 
3. Klimaatbestendig maken van terrestrische en aquatische  
    ecosystemen: van netto C-emissie naar netto C-vastlegging 
 
4. Herstel van waterkwaliteit en biodiversiteit in         
    oppervlaktewateren met netto wegzijging (voorbeeld           
    Park Lingezege)  
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1. Geen symptoombestrijding maar structurele 
    oplossingen:voorbeeld ondiepe meren 

 

 



Denemarken: maatregelen gericht op eutrofiering van de waterlaag             
                      werken niet op herstel van de vegetatie 



Noorwegen: jaarlijks direct bekalken tegen verzuring en vissterfte                   
                    werken juist averechts op het ecosysteem op de middellange   
                    termijn 



Nederland: baggeren in combinatie met bestrijding van verzuring werkt    
                     

Bergvennen complex in 1992 voor herstelmaatregelen  



Nederland (Bergvennen): baggeren in combinatie met bestrijding van  
                                        verzuring werkt    
                     

Bergvennen complex in 1994 tijdens herstelmaatregelen  



Nederland (Bergvennen): baggeren in combinatie met bestrijding van  
                                        verzuring werkt    
                     



2.Meer herstel op landschapniveau: voorbeeld 
verdrogingsbestrijding beekdal breed 

 



1977 1998 1999 

Opstuwen van oppervlaktewater of grondwater tot stijghoogte van  
het grondwater leidt tot eutrofiering   

Kaldenbroek 
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3. Herstel van waterkwaliteit en biodiversiteit in         
    oppervlaktewateren met netto wegzijging 

(voorbeeld Park Lingezege)  



Helofytenfilter: geen duurzame oplossing!!   



Fase 1: Zuivering d.m.v opladen van het geochemisch filter gevolgd door biologische  
            zuivering middels oogsten van waterplanten 
             

Fe Rijk Fijn Zand 
Fe Rijk Grof Zand 
Grind 
Substrate depending on plant species 

20 cm 

20 cm 

40 cm 

40 cm 
20 cm 

30 m 
10 m 20 m 

Pond Rocks 

1.
60

 m
 

Alternatief systeem: combinatie geochemische en biologische reiniging    
                                 met nutriënten terugwinning (groenbemesting)? 
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Alternatief systeem: combinatie geochemische en biologische reiniging    
                                 met nutriënten terugwinning  (groenbemesting)? 

Fase 2: Waterpeilverhoging en biologische zuivering met Kroosvaren (Azolla spec.)        



www.bom-aqua.nl 

Alternatief systeem: combinatie geochemische en biologische reiniging    
                                 met nutriënten terugwinning  (groenbemesting)? 

Lakemitchell.org 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=krooswiel&source=images&cd=&cad=rja&docid=QBbngUEIh6NgPM&tbnid=JoXu8wWd_l0ytM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bom-aqua.nl/krooswiel.html&ei=CdVBUcWPGai40QWJnoG4Dw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNHSqAtboI9NJ6B_78EC4Ol76NX4QA&ust=1363355263865723
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=harvesting+water+plants&source=images&cd=&cad=rja&docid=itEAugB69HR_ZM&tbnid=RHRSCKSsm-soOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.efficientpondmanagement.com/harvesting.html&ei=0OZCUafoG6u00QWGrYCoAQ&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNHYOosuM8zVGeHd473hRYgt7Poz4Q&ust=1363425268561511


Mesocosmproef op het kassencomplex van de Radboud Universiteit Nijmegen 
Start: ± april 2013 



Toepassing voor waterzuivering in Park Lingezege  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=park+lingezegen&source=images&cd=&cad=rja&docid=pBoLsneTM6fqnM&tbnid=mKZlfjOrDPLDgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.overbetuwegroennatuurlijk.nl/Landschapsbeheer.html&ei=d91BUZTwHIi10QW6poDABQ&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNF1YTMDYoFr8x8QB6N7NjRNafrbQg&ust=1363357155389569
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=park+lingezegen&source=images&cd=&cad=rja&docid=jRhaQrHIz1aoxM&tbnid=r9mEiA099l_RMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.overbetuwe.nl/Actueel/Projecten/Park_Lingezegen&ei=zN1BUeq4IYrG0QXd0oD4Bg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNF1YTMDYoFr8x8QB6N7NjRNafrbQg&ust=1363357155389569
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