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Waterspiegel wordt verzonden in 
een seal van biofolie. Deze mat-
transparante folie is binnen 90 
dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFT-bak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.
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Innovatieve oplossing 
Staatsbosbeheer en Dunea
Staatsbosbeheer (SBB) en Dunea hebben begin 
dit jaar een innovatieve oplossing gevonden 
voor hun onenigheid over een geldkwestie. 
Een klassieke win-winsituatie, die voor de 
klanten van Dunea én voor de bezoekers van 
de duinen voordelen oplevert. De nieuwe 
directeur van Dunea, Wim Drossaert, vertelt 
hoe dat in z’n werk ging en blikt vooruit naar 
de toekomst. 

Geen toekomst 
voor chemische 
gewas bescherming
Sinds 31 maart is – bijna vijf 
jaar na het indienen van de mo-
tie Grashoff – het gebruik van  
chemische onkruidbestrijdings-
middelen, waaronder glyfosaat, 
op verhardingen in Nederland 
verboden. Een mooie aanleiding 
om bij de indiener van toen, 
Tweede Kamerlid Rik Grashoff 
(GroenLinks), langs te gaan.
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STOWA blij met  
Delta-aanpak Water-
kwaliteit en Zoetwater
STOWA ontwikkelt, verzamelt, verspreidt 
en implementeert toegepaste kennis 
die waterbeheerders nodig hebben om 
de opgaven waar zij in hun werk voor 
staan, goed uit te voeren. Het thema 
‘waterkwaliteit’ heeft raakvlakken met 
vrijwel alle activiteiten van STOWA. 
Directeur Joost Buntsma over hotspot-
analyses en ‘passive sampling’.
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