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Welkom bij het onderzoeksteam van OeverWatch van het Hoogheem-raadschap van
Delfland en WaterLab! Vanaf nu ben je één van onze onderzoekers en kun je meehelpen
en meedenken over onderzoek naar water.
Water is ongelooflijk belangrijk in ons dagelijks leven. We drinken het, maken ermee
schoon, zwemmen er in en koken ermee. Tegelijkertijd kan water zorgen voor problemen:
heftige regenbuien, overstromingen of vervuiling. Bij het WaterLab gaat het juist om die
problemen. Waar liggen die? Waarover hebben we meer informatie nodig?
Met dit project monitoren we de waterkwaliteit van boerensloten in Midden Delfland.
Als onderzoeker werk je samen met wetenschappers, mede-onderzoekers en andere
instellingen. Samen met jou werken we aan een groter waterbewustzijn en een gezonde en
veilige toekomst voor water in Nederland.

Algemeen

BENODIGDHEDEN VOLLEDIGE ONDERZOEK
Metingen

Telefoon met internet, gps en camera

•

Hark met Secchi markeringen

•

•

Apparatuur en handleidingen van apparatuur:

Potlood of pen voor noteren
metingen indien handmatig

-pH meter

•

Werkbladen (indien handmatig)

-EC meter met temp. sensor

•

Kaarten met meetlocaties

•

Vrijwilligers regels

•

Zwemvest + EHBO set +

•

-DO meter
•

Observatiekaarten voor determineren ecologische
indicatoren

desinfecteer gel

•

Monsterflessen, etiketten en stiften

Handschoentjes (plastic)

•

Monster stok

•

Observatiebakken en netten

•

Schepnet (groot en klein)

•

Spuit

•

Loep

•

Emmer
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INTRODUCTIE ONDERZOEK
OeverWatch doet waar het voor staat: oevers en sloten in de gaten houden en signaleren
wanneer er veranderingen optreden in de waterkwaliteit of biodiversiteit. Gedurende de
zomer en het najaar wordt langs een aantal vaste oevers meerdere keren de biodiversiteit
geïnventariseerd en wordt de waterkwaliteit gemonitord.
Een diverse groep WaterLab-onderzoekers kijkt naar de plant- en diersoorten die rondom
de oevers leven. Vervolgens kijken we naar het leven ín de sloot: hoe staat dat er bij? Als
aanvulling wordt ook de chemische waterkwaliteit gemeten. Het doel is het vinden van een
verband tussen de biodiversiteit op de oevers en de waterkwaliteit ín de sloot.
Op deze manier wordt er samengewerkt aan een dataset tot in de kleinste wateren
van het Delflands watersysteem. De data wordt verzameld via een online platform dat
iedereen kan bekijken. Met dit project krijgt Delfland meer inzicht in ontwikkelingen in
de boerensloot door het jaar heen. Met die informatie wordt het mogelijk om gerichter
maatregelen te nemen om de waterkwaliteit en de leefomgeving van Midden-Delfland te
verbeteren.
Wil je meer info over waterkwaliteit of over dit project? Kijk dan op de OeverWatch
pagina op www.onderzoekwater.nl. Of kijk eens op youtube naar de aflevering van
Natuurvriendelijke Oevers van Ernst’s Onderwaterwereld.
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MEETLOCATIES
De metingen vinden plaats op de onderstaande locaties. Je krijgt samen met één of
meerdere onderzoekers een vaste locatie toegewezen, waar jullie op vaste momenten data
verzamelen.

WANNEER
•

•

1x per twee weken doe je metingen
1 t/m 5. Doe dit altijd op ongeveer
hetzelfde tijdstip.
2x per jaar doe je ecologische
observaties, metingen 6 en 7. 1x eind
juni/begin juli en 1x in september.

VOORBEREIDING
•
•
•

Verzamel de data altijd in duo’s.
Over het inleveren van de monsters
krijg je persoonlijk bericht.
Vul de data in op het invulblad.
Eenmaal thuis of in het veld kun je
alles online invoeren.
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VAN START: ALGEMENE GEGEVENS
1. Noteer op het invulblad de naam van de meetlocatie, de datum en de tijd waarop je start
met het verzamelen van data.
2. Vul de bedekkingsgraad van de lucht in. Kies uit de volgende categorieën:

Volledig blauw

Lichtbewolkt

Half bewolkt

Geheel bewolkt

Regenwolken/neerslag mist

3. Vul de hoeveelheid wind in. Kies uit de volgende categorieën:
1. Windstil
2. Wind zichtbaar aan rookpluimen, niet aan windvaan.
3. Windvaan beweegt, wind voelbaar aan gezicht.
4. Bladeren en twijgen voortdurend in beweging.
5. Kleine takken bewegen, stof en papier dwarrelen op.
6. Kleine takken en bladeren maken zwaaiende bewegingen.
7. Grote takken bewegen en zwaaien.
4. Vul de lucht-temperatuur in zoals die wordt aangegeven op de app Buienradar voor de
locatie waar je nu bent. Schrijf een heel getal op.
5. Maak een foto van de locatie en stuur deze mee in het online formulier.
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METING 1 - BEDEKKINGSGRAAD
Bij deze meting observeer je over een lengte van 50 meter waterkant de bedekkingsgraad
van kroos en van drijvende-, ondergedoken- en oever-planten. Deze meting doe je, zodat
we de hoeveelheid verschillende typen planten kunnen vergelijken met de chemische
waterkwaliteit.
Het gebruik van een vaste schaal om de bedekkingsgraad in te schatten, de BraunBlanquet schaal, helpt bij het vergelijkbaar houden van alle verschillende metingen.
Daarbij is het een handig handvat om inschattingen te maken.

Waar ga je meten:
Je doet deze meting in 5 vakken van elk
10 meter lang. Gebruik de kaart van jouw
meetlocatie om de vakken te bepalen. Je
observeert vanaf hier 25 meter naar links en
25 meter naar rechts. Start bij vak 1, dan vak
2 etc:

VAK 1 VAK 2

X

0M

10 M

Benodigheden voor deze meting
• Invulblad
• Pen

VAK 3 VAK 4

20 M

30 M

VAK 5

40 M

50 M

1. Start bij het begin van vak 1 (0 meter). Doe dit door 25 grote stappen vanaf het paaltje
te nemen.
2. Doe 5 stappen terug, zodat je in het midden van vak 1 staat, op de rode X.
3. Bekijk het wateroppervlak en kijk het water in voor zover dat lukt. Bekijk voor het hele
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vak (dus 0-10 meter, over de hele breedte van het water, maar niet de overliggende
oever) hoeveel procent de volgende vier typen begroeiïng innemen:

1. Ondergedoken waterplanten

2. drijvende waterplanten

De planten bevinden zich volledig onder water.

De planten hebben hun wortelstelsel en

Een voorbeeld is waterpest. Ook planten die

stengels onder water. Het blad drijft op het

op het moment van opname nog volledig

water en wortels zitten vrijwel altijd vast aan

onder water zijn, behoren tot ondergedoken

de bodem. Een voorbeeld is witte waterlelie of

waterplanten.

kikkerbeet. Krabbescheer rekenen we ook tot de

3. Boven water uitstekende planten
De planten staan deels in het water (wortelen
in de bodem onder water) en steken boven het
water uit. Voorbeelden zijn liesgras, gele lis of
egelskop.

drijfbladplanten.

4. Kroos
Kroos wortelt niet in de bodem, maar drijft op
het water. Bijvoorbeeld eendenkroos.

4a. Herhaal dit voor de andere vier vakken. Schrijf op het invulblad voor elk vak het
percentage bedekking voor elk van de vier typen planten. Dit doe je volgens de volgende
schaal (Braun-Blanquet):
4b. Bij bedekkingen van minder dan 5%, tel je het aantal individuele planten dat je ziet.
Aan de hand van de tabel kun je dan het percentage bepalen. Alles boven de 5% schat je
op het oog.

BEDEKKING
minder of gelijk 1%
minder of gelijk 5 %
5%
5-15%
16-25%
26-50%
51-75%
76-100%

MINDER DAN 1%

MINDER DAN 5%

5%

7

5-25%

26-50%

51-75%

76-100%

5. Tel voor elk type de percentages op. Het eindresultaat is het totale percentage
bedekking voor elk type begroeiïng over de volledige lengte van 50 meter. Schrijf die
percentages op het invulblad.

METING 2 - AAN HET OPPERVLAKTE

Bij deze metingen bekijk je de geur en kleur van het water, de stroomrichting, wat er zoal
op het oppervlakte drijft en hoe helder het water lijkt. Dit geeft een algemeen beeld van
hoe het water erbij ligt.
Waar ga je meten:
Je doet deze meting op 1 plek in het midden
van de meetlocatie (dus op 25 meter van de
start van de locatie).

Benodigheden voor deze meting
• Invulblad
• Pen
• Doorzichtig bakje

Geur en kleur meten
1. Neem met het doorzichtige bakje
een schep water uit de sloot, ter
hoogte van het paaltje.
2. Doe je ogen dicht en ruik aan het
water. Welke geur(en) ruik je?
3. Kies uit de categorieën hiernaast en
kruis die aan op het invulblad.
4. Hou het bakje tegen het licht.
Hoe zou je de kleur van het water
omschrijven? Kies uit de categorieën
hiernaast en vul in.

GEUR

0. Reukloos, 1. Zwak gronderig,
2. Gronderig, 3. Muf, 4. Zwavel,
5. Zwak chemisch, 6. Chemisch,
7. Olie, 8. Algen

KLEUR

0. Kleurloos, 1. Lichtgeel, 2. Geel,
3. Geel/groen, 4. Lichtgroen,
5. Groen, 6. Groen/geel, 7. Grijs,
8. Bruin, 9. Zwart
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Stroming, oppervlakte en helderheid
1. Gooi een blaadje of twijg je op het water en kijk welke
kant deze opdrijft. Kruis de stroomrichting aan op het
invulblad. Onderschat hierbij niet de invloed van de wind!
2. Kijk naar het oppervlakte van de gehele 50 meter
rondom het paaltje. Wat zie je allemaal drijven? Kruis aan
op het invulblad (je mag meerdere opties aankruisen).
3. Bekijk de helderheid van het water door het bakje op
ooghoogte te houden. Hoe helder vind jij het water? Kruis
aan op het invulblad.

METING 3 - CHEMISCHE WATERKWALITEIT
Nu gaan we kijken naar de chemische waterkwaliteit. Hoewel je deze factoren niet met
het blote oog kunt zien, zijn ze wel heel belangrijk voor de kwaliteit en daarmee al het
leven in het water.

pH De p

H test meet de concentratie van waterstof ionen in water, om te bepalen hoe zuur

of basisch de sloot is. De pH van natuurlijk water wordt beïnvloedt door verschillende opgeloste
stoffen, zouten en gassen. De pH is belangrijk omdat het de oplosbaarheid van metalen en andere
stoffen, iwaaronder nutriënten, beïnvloedt.

EC

De EC-meter meet de geleidbaarheid van het water. Deze wordt bepaald door de hoeveelheid

opgeloste ionen (geladen deeltjes) in het water, te meten. Via de geleidbaarheid meet je indirect het
zoutgehalte.

Temperatuur

Temperatuur is een katalysator, activator, beperker en stimulator van

bijzonder veel andere factoren in water. Temperatuur beïnvloedt o.a. de chemische samenstelling
van het water, maar ook welke dieren of planten er wel of niet kunnen leven.

Opgeloste zuurstof

Hoe lager de temperatuur van het water, hoe meer

zuurstof het kan opnemen. We meten opgelost zuurstof omdat het de groei en gezondheid van
het waterleven beïnvloedt. Zowel hele lage als hele hoge hoeveelheden zuurstof zijn slecht voor de
ecologische kwaliteit. Factoren zoals temperatuur, fotosyntheses, wind, zoutgehalte, chemische
stoffen, etc. beïnvloeden de hoeveelheid opgeloste zuurstof.
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Waar ga je meten:
Je doet deze meting op 1 plek in het midden
van de meetlocatie (dus op 25 meter van de
start van de locatie).

Benodigheden voor deze meting
• Invulblad
• Pen
• Monster stok
• pH meter
• EC meter met temp. sensor
• DO (opgeloste zuurstof) meter

Let op: gooi de jerrycan nooit leeg binnen je meetgebied! Dit veroorzaakt beweging en troebelheid
die de metingen kunnen beïnvloeden. Laat het water op de oever lopen of gooi het terug buiten het
meetgebied.

pH, EC en temperatuur meten
1.Spoel de jerrycan van de monsterstok om en neem
daarna een monster.
2. Zet de EC/temperatuur (boven) en pH (beneden)
sensoren aan en haal het kapje van de sensors af.
3. Kalibreer de sensors indien nodig, zie handleiding.
4. Spoel de sensors met je monsterwater door ze even kort
door de jerrycan te halen. Gooi hem daarna leeg.
5. Neem een nieuw monster met de jerrycan
6. Steek de pH-sensor in de jerrycan, zodat de sensor tot
3 à 4 cm in het water steekt.
7. Wacht 20 seconden en lees de pH waarde af. Schrijf dit
op het invulblad.
8. Steek de EC/temperatuur-sensor in het water (ook 3 à
4 cm diep). Druk op mode totdat je uS/cm ziet staan, dit is
de EC-waarde. Wacht 10 seconden met aflezen, de sensor
moet vaak iets langer stabiliseren. Schrijf de waarde op het
invulblad. Doe dit in microS/cm.
9. Klik daarna op ‘mode’ tot je oC ziet staan, om de
temperatuur te kunnen aflezen.
10. Zet de sensoren uit, droog ze aan de buitenkant
voorzichtig af en doe de dop er weer op.

1
2
7
8
9
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1
2

Opgeloste zuurstof (DO) meten
1. Zet de DO apparatuur aan en draai het plastic kapje
van de sensor af. Pas op: raak de sensor zelf (het
bolletje) niet aan!
2. Druk op ‘mode’ tot de meter op ‘ppm’ staat.
3. Steek de sensor in de sloot, en maak kleine rondjes
met de sensor in het water. Roer als het ware.
4. Na ongeveer een minuut of twee zal de sensor
stabiliseren en de juiste meting doorgeven. Vul deze
waarde in op het invulblad.

METING 4 - WATER SAMPELEN
Het goed meten van nitraat en fosfaat, de belangrijkste nutriënten in het water, kan niet
in het veld. Daarom verzamelen we water in speciale flessen. Deze worden naar het lab
gestuurd, waar ze heel exact worden geanalyseerd.
Nitraat en fosfaat zijn goede indicatoren voor de uitspoeling van nutriënten vanuit
landbouwgrond naar het water. Planten en dieren hebben nitraat en fosfaat nodig om
te kunnen leven, maar teveel zorgt al snel voor het uit balans raken van natuurlijke
evenwichten, met algenbloei en schade voor soorten als gevolg.

Waar ga je meten:
Je doet deze meting op 1 plek in het midden
van de meetlocatie (dus op 25 meter van de
start van de locatie).

Benodigheden voor deze meting
• Monsterstok
• Samplefles (3 typen)
• Spuit
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Monsters nemen
1. Spoel de jerrycan aan de monsterstok eerst met slootwater.
2. Neem een sample met de monsterstok. Schep hier water van
diep onder het oppervlakte.
Let op: zorg dat je de bodem niet raakt en er geen bodem en afval
meekomt dat het water troebel maakt.
3. Let op: instructies voor de 3 typen flessen verschillen:
Fles 036 - Water opzuigen in spuit, door filter heen de fles vullen,
minimaal 40% vullen (2 spuitjes vol). Vergeet niet de spuit te
spoelen voor je hem opnieuw gebruikt. De gebruikte filter mag je
weggooien na het vullen van één flesje.
Fles 050 - gieten vanuit jerrycan, 90% vullen
Fles 054 - gieten vanuit jerrycan, 99% vullen

36
50
54

4. Plak de etiketten met nr., datum en tijd op de flessen.
Let op: niet over de barcodes plakken!

METING 5 - DOORZICHT, DIEPTE EN DIKTE

Bij deze metingen bekijk je hoe helder het water is, hoe diep de sloot is en hoe dik
de sliblaag op de bodem is. Hiermee onderzoek je eigenlijk hoe troebel het water is.
Hoe troebeler het water, hoe lager de lichtinval. Licht is natuurlijk belangrijk voor de
waterplanten, die op hun beurt weer belangrijk zijn voor de zuurstofvoorziening voor de
rest van het waterleven.
Je doet de metingen op dezelfde manier als in het project Sken je Sloot. In het filmpje
‘Sken je sloot deel 3. Meten: kleur, geur, breedte, diepte en slibdikte’ op Youtube zie je
demonstraties van de metingen: doorzicht (0:59-1:21), diepte water (1:22-1:46), diepte
sliblaag (1:47-2:06).
Waar ga je meten:
Je doet deze meting ter hoogte van het
paaltje dat de meetlocatie markeert.

Benodigheden voor deze meting
• Invulblad
• Pen
• Secchi hark
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Doorzicht bepalen
1. Zorg ervoor dat het water en de bodem niet verstoord /
vertroebeld zijn voorafgaand aan de meting.
2. Bepaal of er zicht tot op de bodem is. Bij zicht tot op de
bodem, zal de diepte van de sloot gelijk zijn aan het doorzicht.
3. Zie je de bodem niet? Dan moet je meten.
-Steek de secchi-hark in het water, zo ver 		
mogelijk uit de kant (armlengte).
-Laat de Secchi hark langzaam zakken, 		
totdat de punt van de secchi-hark niet 		
meer zichtbaar is.
-Lees tot op 5 cm nauwkeurig het doorzicht af
en schrijf dit op het invulblad.

Diepte water meten
1. Bepaal de diepte van de sloot, op een armlengte
vanaf de waterkant.
2. Maak gebruik van de secchi-hark waarop de
markeringen per 5 cm zijn aangebracht
3. Bepaal de diepte door de hark in het water te steken
totdat het slib geraakt wordt (niet doorduwen).
4. Lees de diepte to op 5 cm nauwkeurig af en vul deze
in op het invulblad.
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Dikte van het slib bepalen
1. Ook de dikte van de slib laag bepaal je met de
Secchi-hark. Doe dit op dezelfde plek als waar je de
dieptemeting hebt gedaan.
2. Meet de diepte waarop de hark heel licht de bodem
raakt (onthouden of noteren).
3. Druk de hark licht aan tot deze wordt
tegengehouden door de weerstand van de bodem en
meet weer de diepte waarop de hark zich bevindt.
4. Trek het eerste getal van het tweede getal af en vul
de dikte van de slib laag in op het blad.

DE METINGEN DIE JE NU GEDAAN HEBT, DOE JE ELKE
TWEE WEKEN. DE METINGEN DIE NU VOLGEN (6 EN 7)
DOE JE SLECHTS 1X PER HALFJAAR.
ALS DIE NIET HET MOMENT IS WAAROP JE METING 6 EN
7 MOET DOEN, DAN BEN JE NU KLAAR EN KUN JE DAT
DEEL VAN HET INVULBLAD LEEG LATEN!
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METING 6 - PLANTEN EN DIEREN OBSERVEREN
In deze stap observeer je welke planten en dieren er in en om de sloot leven. Deze
waarnemingen doe je elk halfjaar. Je krijgt hiervoor een training, zodat je alle kennis in
huis hebt om de observaties te doen.
De biologische diversiteit is een indicator voor de kwaliteit van de oevers en het water.
Sommige planten of dieren komen alleen voor als de waterkwaliteit heel goed is, voor
minder doen ze het niet. Andere soorten kunnen in water van slechte kwaliteit juist
goed overleven. Als je hele kieskeurige soorten aantreft, weet je dus dat de kwaliteit
waarschijnlijk goed is.
Kijk voor een leuke introductie via Youtube naar Ernst’s Onderwaterwereld, aflevering 4 Kleine Waterbeestjes!
Waar ga je meten:
Dezelfde indeling als bij meting 1. Neem elke 10 meter
een monster en doe deze samen in dezelfde fotobak. Je
observeert de 5 monsters dus samen in één keer.
Benodigheden voor deze meting
• Zoekkaart waterdiertjes
• Schepnet (groot en klein)
• Fotobak
• Voor determinatie insecten en
dieren: de app ObsIdentify
• Voor determinatie planten: de apps
HDSR plant en PlantNet
• Invulblad
• Pen/potlood
• Emmer

Dieren observeren
1. Observeer elke 12,5 meter (dus op 5
meetpunten) welke soorten je aantreft.
Doe dit met behulp van de zoekkaart, de
ObsIdentify app en je eigen expertise.
2. Neem een schepnet en emmer. Laat het
net zakken tot op de bodem, veeg langzaam
heen en weer en til hem voorzichtig uit
het water. NB: dieren leven vaak tussen
planten, dus probeer daar tussendoor te
scheppen.
3. Leeg het net in een grote (foto)bak en
voeg met de emmer wat slootwater toe.
4. Verwijder takjes en planten.
5. Turf je observaties op het invulblad.
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Planten observeren
1. Observeer de waterkanten elke 12,5 meter (5 meetpunten)
2. Observeer bij elk meetpunt welke soorten je aantreft. Doe dit
met behulp van de apps en turf op het invulblad.
3. Doe hetzelfde voor de planten in het water, voor zover die
zichtbaar zijn. Niet-zichtbare planten neem je niet mee in de
observaties (dus niet opscheppen uit het water).
4. Gebruik de apps en turf op het invulblad.

METING 7- DE BIOTISCHE INDEX BEPALEN
De biotische index is eigenlijk een overzicht van alles wat in en rondom het water leeft.
Aan de hand van de aangetroffen dieren kun je iets zeggen over de vermoedelijke
kwaliteit van het water. Je baseert de biotische index dan ook op de observaties die je
hiervoor hebt gedaan.
De term biotisch geeft aan dat het om levende wezens gaat. Dit kunnen binnen de
biologie dieren, planten, maar bijvoorbeeld ook bacteriën zijn. De tweede categorie zijn
de abiotische factoren: dit zijn alle niet levende dingen, bijvoorbeeld pH, temperatuur,
bodemsamenstelling etc. Biotische en abiotische factoren vormen samen het ecosysteem
of habitat.
Benodigheden voor deze meting
• Turflijsten op het invulblad
• Pen
• Tabel biotische index
Biotische index bepalen
1. Kijk naar je turfblad en vergelijk de soorten die je hebt gevonden met de meest linkse
kolom “Indicator-soortgroepen” van de biotische index.
2. Zoek in de meest linkse kolom het hoogste vak waarvan je één of meer soortgroepen
van gevonden hebt.Heb je kokerjuffers gevonden, dan neem de hoogste rij. Is de hoogste
groep die je hebt gevonden de wormen, dan kies je die.
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3. Kies vervolgens de van toepassing zijnde rij, als er de keuze is tussen “1 soortgroep
aanwezig” of “2 of meer soortgroepen aanwezig”.
4. Tel vervolgens het totale aantal indicator-soortgroepen die je hebt gevonden binnen de
gekozen rij. Dus tel alle soorten kokerjuffers en glazenmakers, of alle soorten wormen. Let
op: het gaat om het aantal soorten, niet het totaal aantal exemplaren.
5. Neem de bijpassende kolom met het totaal aantal soortgroepen en kijk waar de kolom
van het aantal soorten en de rij van de gekozen indicatorsoort elkaar kruisen. Het getal
waar de 2 kruisen, is de waarde voor de biotische index.
6. Schrijf de biotische index op het invulblad.

DE PROEVEN ZIJN KLAAR. EN NU?
Data invoeren
De data heb je of meteen online doorgegeven of staat nu genoteerd op het invulblad. In
dat laatste geval, moet de data nog online doorgegeven worden via de WaterLab website.
Op die manier verzamelen wij alle gegevens op één plek en kunnen we die data in één keer
doorgeven aan de wetenschapper of het bedrijf dat het onderzoek leidt.
Kijk voor het invoeren van jouw op de projectpagina van OeverWatch op www.
onderzoekwater.nl voor het dataformulier. Let goed op dat je de juiste data invult op de
juiste plek en met kloppende eenheden. Een foutje is snel gemaakt en zorgt dan voor
onbruikbare data. Dat is natuurlijk zonde! Wees dus nauwkeurig tijdens het invoeren en
lees de instructies bij het formulier goed door.

17

BLIJF OP DE HOOGTE
Wat gaan we met de data doen?
De data die je invoert, wordt verzameld in een online database.
De link naar het dataformulier krijg je via email toegestuurd.
Uiteindelijk komt alle data op een openbare kaart te staan die
iedereen kan raadplegen.
Op tussenmomenten en aan het einde van het project,
downloadt het WaterLab deze data en geeft deze door aan
Delfland. Zij gaan deze data vervolgens gebruiken om analyses uit
te voeren. Op die manier gaan we op zoek naar verbanden tussen
de verschillende factoren die je gemeten hebt.
De data blijft online beschikbaar zolang het project loopt, maar
blijft ook na die analyses gewoon zichtbaar op de kaart.

UPDATES? GRAAG!
Natuurlijk is het leuk en interessant om de ontwikkelingen van
jouw onderzoek te volgen. Als er belangrijke updates zijn, dan
geven we je dit zoveel mogelijk door via e-mail, zodat je niks hoeft
te missen. Je kunt altijd informatie over het project terugvinden
op de project-pagina op onze website. Bij acute vragen kun je
contact opnemen met Marianne Doelman via 0655425878 of je
vraag stellen via waterlab-sc@tudelft.nl
Nieuwe updates en ontwikkelingen, maar ook aankondigingen
voor nieuwe projecten kun je terugvinden op de Facebook-pagina
@WaterLabSC. Wil je aan een nieuw project meedoen? Dan kun
je je inschrijven via de website.
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