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TEN GELEIDE
De Raadvoor het Milieu- en Natuuronderzoek legt in het algemeen in zijn adviezen de nadruk op preventiegericht onderzoek. Waterzuivering met behulp van helofytenfilters (stromingsmoerassen) kan echter
alseeneffectgerichte benadering van het eutrofiëringsprobleemworden beschouwd.Toen de PSGWater
en Bodem in 1988 de Raad een programmeringsvoorstel voorlegde gaf de Raad hieraan toch zijn fiat.
Een inventariserende studie over dit onderwerp kon naar zijn mening van belang zijn vooral omdat het
onderzoek zich,zowel nationaal als internationaal,tot nutoe inhoofdzaak met dezuivering van afvalwater had beziggehouden. In de RMNO studie zou de nadruk op laagbelast oppervlaktewater komen te
liggen.
Inmiddels werd ook in deVierde Nota over de Ruimtelijke Ordening voor het verbeteren van de kwaliteit
van gebiedsvreemd water detoepassing van helofytenfilters genoemd. In de Derde NotaWaterhuishoudingwerd dit nogeensonderstreept enwerd eropgewezen dat deeffectiviteit vandezefilters moet wordenonderzocht.
Bij deze programmeringsstudie is uitgegaan van een multifunctioneel gebruik van de moerassen d.w.z.
naast de zuiveringsfunctie werd ook gekeken naar de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie, hydrologische buffering entijdelijke opslagvanwater. Ditvereiste onderzoek naar de mogelijke inpassing in
hetlandelijk gebied,waarbijcriteriavoor gebiedskeuze envoor ruimtegebruik eenrolspelen.
Hetonderzoek leverde eengrote hoeveelheidaan kennislacunes op,zowelwat betreft de zuiveringsfunctiesalsookwat betreft demogelijkhedenvancombinatie vandezefunctie metandere gebruiksvormenen
de mogelijke oplossingenvoor situering eninrichtingvaneen helofytenfilter inhet landschap.Zo is er b.v.
nogonvoldoende inzicht inmethodenomhet ruimtebeslagvandefilterste kunnenberekenen.
De huidige toegankelijkheid van onderzoekresultaten over dewerking van helofytenfilters bleek slecht en
de informatie-uitwisseling over lopendonderzoek gebrekkig.Coördinatie enafstemmingvan onderzoek is
noodzakelijk, omdat het onderzoek naar de werking en toepassing van deze helofytenfilters een groot
aantalvakgebieden bestrijkt.
Tijdens de workshop, die met een veertigtal deskundigen naar aanleiding van deze studie gehouden
werd, bleek dat ergrote behoefte isomnueensoppraktijkschaal metveldexperimententebeginnen.
De Raad constateert met tevredenheid dat de uitkomsten van deze programmeringsstudie al gebruikt
wordenvoor verder uitwerking in case-studies inonderzoek onder auspiciën van de Rijks Planologische
Dienst.Ook hebbendeonderzoekers tijdens dezestudieal hun bijdragen kunnen leverenaan eentweetal bijeenkomsten georganiseerd door DBW/RIZAincombinatie met het Instituutvoor Oecologisch onderzoek over dewaterzuiveringsprocessen indefilters.
De Raad meent dat verder onderzoek naar de optimalisering van de zuiveringscapaciteiten van deze
filters en hun inpassing in het landschap slechts van belang is in verband met de kansrijkheid van de
helofytenfilters inbepaalderegio's,bijkleinschaligezuiveringsproblemen.
Voor toepassing op grotere schaal ziet de Raad in een land als het onze geen grote mogelijkheden in
verband met het ruimtebeslag van deze stromingsmoerassen. Dit heeft consequenties voor de behoefte
aanonderzoek. Opeendergelijke wijzeisdemeningvandeRaaddan ookverwoord inhet adviesdatde
RMNOheeft uitgebracht opdeDerdeNotaWaterhuishouding.

Prof. Dr.J.B.Opschoor
VoorzitterRMNO
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SAMENVATTING
INLEIDING
Aanleiding, doel
Helofytenfilters zijn aangelegde moerassystemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van helofyten.
Dit zijn planten die in de waterbodem wortelen,
maar waarvan de bladeren en bloemen boven
water uitsteken. Helofyten bezitten luchtkanalen
waarmee zuurstof naar de wortels kan worden
getransporteerd. Hierdoor kunnen ze ook in
zuurstofarme en zuurstofloze bodems groeien.
Voorbeelden van helofyten zijn riet en mattenbies.
Reeds vele jaren wordt het gebruik van helofytenfilters bij de nazuivering van vooral huishoudelijk afvalwater onderzocht. Het onderzoek
naar de toepassing van helofytenfilters voor de
zuivering van eutroof oppervlaktewater in het
landelijk gebied heeft minder aandacht gehad.
De laatste jaren is in Nederland de belangstelling voor deze toepassing van helofytenfilters
toegenomen. Als motieven worden genoemd:
de natuurlijke manier van waterzuivering, de
mogelijkheden voor combinatie met andere
gebruiksvormen en de mogelijkheden voor
landschappelijke inpassing. In hoeverre deze
motieven en de verwachtingen over de toepassingsmogelijkheden kunnen worden ondersteund door feitelijke kennis over de werking
van helofytenfilters is echter onvoldoende bekend. Dit is voor de RMNO reden geweest om
een programmeringsstudie hierover te laten
uitvoeren. Het doel van deze programmeringsstudie is om na te gaan of de bestaande kennis
en ervaring voldoende is om helofytenfilters
effectief te kunnen toepassen. Voor de beantwoording van eventueel geconstateerde onderzoekvragen wordt een programma van onderzoek opgesteld. Ook zal daarbij een onderzoekstrategie worden aangegeven.
Inperkingen
De toepassing kan vanuit verschillende invalshoeken worden beschreven:
1. Het helofytenfilter is een zuiveringssysteem
met als doel:
(a) Het verwijderen van een zo groot mogelijke hoeveelheid nutriënten uit het
oppervlaktewater. In dit geval wordt de
effectiviteit afgemeten aan de hoeveelheden uit het oppervlaktewater verwijderde nutriënten per oppervlakte-éénheid helofytenfilter.

(b) Het leveren van oppervlaktewater van
een bepaalde samenstelling. In dit geval wordt de effectiviteit afgemeten aan
de kwaliteit van het uitstromende oppervlaktewater.
2. Het helofytenfilter is een zuiveringssysteem
dat tevens mogelijkheden biedt voor andere
functies, zoals natuurontwikkeling en recreatie.
3. Het helofytenfilter is een landschapselement
dat ten dienste staat aan verschillende
functies (zowel ter plaatse van het filter als
in de omgeving), waarvan waterzuivering er
één is.
In deze programmeringsstudie is gekozen voor
de eerste twee invalshoeken.
Deze studie heeft betrekking op helofytenfilters
waarin het oppervlaktewater dóór het systeem
stroomt, zogenaamde vloeivelden of stromingsmoerassen. Infiltratievelden, waar het oppervlaktewater in de bodem wordt geïnfiltreerd, zijn
geen onderwerp van deze studie.
De studie houdt zich bezig met de rol die helofytenfilters kunnen hebben bij de zuivering van
eutroof zoet oppervlaktewater. De toepassing
van helofytenfilters in brakwatersystemen en in
afvalwaterstromen blijft buiten beschouwing.
De helofytenfilters zijn vooral onderzocht op hun
betekenis voor de verwijdering van fosfaat- en
stikstofverbindingen. De mogelijkheden die
helofytenfilters bieden om het gehalte aan zware metalen en organische micro-verontreinigingen te verminderen hebben beperkte aandacht
gekregen. Deze verontreinigingen kunnen de
werking van helofytenfilters nadelig beïnvloeden. Bovendien kunnen zij mogelijkheden voor
combinatie van de zuiveringsfunctie met andere
vormen van gebruik belemmeren.
Niet is ingegaan op de bestuurlijk-juridische
aspecten van planning, aanleg en beheer van
helofytenfilters. De economische aspecten van
helofytenfilters zijn, gezien de grote rol van de
lokale omstandigheden daarbij, slechts in globale termen beschreven.
Werkwijze
De analyse van de bestaande kennis over helofytenfilters is voor de volgende onderwerpen
uitgevoerd: de zuiveringsprocessen, het functioneren als zuiveringssysteem, de mogelijkheden
voor combinatie met andere gebruiksvormen,
en de situering en inrichting. Per onderwerp zijn
kennislacunes beschreven. De kennislacunes

en onderzoekwensen op het gebied van combinatiemogelijkheden, situering en inrichting
hebben een ander karakter als op het gebied
van de werking van helofytenfilters als zuiveringssysteem. Bij het onderzoek naar combinatiemogelijkheden en aspecten van situering en
inrichting gaan de specifieke kenmerken van
een situatie een zo overheersende rol spelen
dat algemene uitspraken over de mogelijkheden
enonmogelijkhedenvantoepassingvan helofytenfiltersweinigopportuunzijn.
Vervolgens zijn voor een aantal situaties waarin
de toepassing van helofytenfilters overwogen
wordt, gesprekken gevoerd met deskundigen
op het gebied van het waterbeheer, aquatisch
onderzoek en ruimtelijke planvorming om na te
gaan welke mogelijkheden en moeilijkheden er
verwacht kunnen worden bij eventuele toepassing van de helofytenfilters. Hieruit zijn zowel
onderzoekwensen als kennislacunes gedestilleerd.
Uiteindelijk zijn alle kennislacunes en onderzoekwensen gegroepeerd en zijn op basis
daarvan, na bespreking in een workshop met
externe deskundigen, onderzoekaanbevelingen
gedaanenprioriteitenaangegeven.
ZUIVERINGSPROCESSEN
De belangrijkste processen in moerassen die
kunnen bijdragen aan een verbetering van de
kwaliteitvanhetoppervlaktewater zijn:
a. Opname door de moerasvegetatie. Dit processpeelt zich af in het groeiseizoenvande
helofyten. Een deel van de opgenomen nutriënten komt via de afbraak van het afgestorven plantemateriaal weer terug in het
oppervlaktewater.
b. Denitrificatie. Hierbijwordt nitraat omgezet in
stikstofgassen. Dit proces kaneenbelangrijke bijdrage leveren aan de stikstofverwijdering uit het oppervlaktewater.
c. Adsorptie aan bodemdeeltjes. Fosfaat kan
worden geadsorbeerd aan bodemdeeltjes,
evenals zware metalen en organische micro-verontreinigingen. Dit proces is aan
verzadiging onderhevig en bij verandering
vanomstandigheden ook omkeerbaar.
d. Vormingvan niet- of moeilijk oplosbare verbindingen,zoalsijzerfosfaatcomplexen.
e. Bezinking van gesuspendeerd materiaal.
Door activiteitenvanbodemfauna,door
werkingvanwind enstroming kan eventueel
resuspensieoptreden.
Debestaande literatuur over onderzoek naarde
kwantificering van afzonderlijke processen in
helofytenfilters heeft overwegend betrekking op

huishoudelijk afvalwater. Aan helofytenfilters
voor verbetering van de kwaliteit van eutroof
oppervlaktewater is nog weinig onderzoek verricht. In het bijzonder is er weinig bekend over
de mate waarin de afzonderlijke processen
kunnen bijdragen aan een verbetering van de
waterkwaliteit. Bovendien blijkt ook een gebrek
aan kennis over de wijze waarop en de mate
waarin de processen elkaar kunnen beïnvloeden,zoals de invloedvan de denitrificatie opde
fosfaatvastlegging en de invloed van helofyten
op de processen inde moerasbodem.Ook iser
onvoldoende kennis over de wijze waarop de
waterkwaliteit de processen beïnvloedt.
Kleinschalige experimenten inlaboratorium of in
het veld zijn aante bevelen om de kennis over
dezuiveringsprocessen tevergroten.

ZUIVERINGSSYSTEEM
De verontreinigingen met stikstof- en fosfaatverbindingen in het oppervlaktewater kunnen in
een helofytenfilter wordenvastgelegd invegetatie, afgestorven plantedelen enbodem.Stikstofverbindingen kunnen bovendien via microbiële
processen worden omgezet in stikstofgassen
die naar de atmosfeer ontwijken. Door gerichte
inrichtings- en beheersmaatregelen is het mogelijk om de vastlegging in en de verwijdering
uit het systeem te vergroten. In verband hiermeezijnvier helofytenfiltertypen onderscheiden.
Deze typen verschillen van elkaar door op bepaalde vastleggings-en verwijderingsprocessen
afgestemde inrichting en beheer. Onderscheidenzijn:
a. helofytenfilters waarbij inrichting en beheer
zijn afgestemd op stikstofverwijdering naar
deatmosfeer doornitrificatie—denitrificatie.
b. helofytenfilters waarbij inrichting en beheer
is afgestemd op de vastlegging van verontreiniging inbiomassa,
c. helofytenfilters waarbij inrichting en beheer
gericht isopvastlegging vanverontreiniging
indoodorganischmateriaal,
d. helofytenfilters waarbij inrichting en beheer
is afgestemd op vastlegging van verontreinigingindebodem.
Ook kunnen inrichting en beheer op meerdere
vastleggings- en verwijderingsprocessen wordenafgestemd.
Een groot aantal zuiveringsprocessen in een
helofytenfilter speelt zichaf indemoerasbodem.
In vloeivelden zal het transport van nutriënten
van oppervlaktewater naar de bodem voornamelijkviadiffusie plaatsvinden.Deverblijftijdvan
het water in een helofytenfilter is dan ook een

belangrijke factor voor de effectiviteit van de
zuivering.
De dimensionering van een helofytenfilter wordt
in belangrijke mate bepaald door de capaciteit
van het systeem verontreinigingen vast te leggen en de benodigde verblijftijd om de gewenste reductie van de verontreiniging te realiseren.
Indien er nog ander gebruik plaats moet vinden,
dan kunnen vanuit deze gebruiksvormen ook
eisen voortvloeien voor de dimensionering van
het filter.
In de praktijk wordt het ruimtebeslag van een
helofytenfilter vaak berekend aan de hand van
de hydraulische belasting op het helofytenfilter.
Onder hydraulische belasting wordt dan verstaan de hoeveelheid water die per tijdseenheid
in een helofytenfilter met een bepaalde oppervlakte wordt ingelaten, uitgedrukt in m3/ha/dag.
Als vuistregel rekent men met 300-500 ha voor
iedere m3/sec wateraanvoer. Dat betekent dat
bij een waterdiepte van 30-50 cm een verblijftijd
van 10-25 dagen wordt aangehouden. Deze
vuistregel is ontleend aan gegevens over de
effectiviteit van helofytenfilters in de afvalwaterzuivering en over de zuivering van oppervlaktewater dat belast is met effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Uit het bestaande onderzoekmateriaal valt te
concluderen dat er nog onvoldoende inzicht is:
a. om een ruimtebeslag van helofytenfilters te
berekenen uit de kwaliteit van het toestromende water in relatie tot de gewenste kwaliteit;
b. in de wijze waarop vastleggingsprocessen
en microbiële processen door middel van
inrichting en beheer kunnen worden geoptimaliseerd;
c. in methoden ter bepaling van het ruimtebeslag van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van eutroof oppervlaktewater.
Bij het ontwikkelen van kennis hierover door
experimenten op praktijkschaal is het gebruik
van water- en stoffenbalansen essentieel.
MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK
Naar de mogelijkheden de zuiveringsfunctie van
helofytenfilters te combineren met andere vormen van gebruik is weinig onderzoek gedaan.
In deze studie zijn de combinaties van de zuiveringsfunctie met natuurontwikkeling, recreatie,
hydrologische buffering en waterretentie nagegaan. Onderzocht is welke speelruimte in i n richting en beheer van helofytenfilters aanwezig
is om combinatie met andere functies mogelijk
te maken.

De mogelijkheden voor natuurontwikkeling in
helofytenfilters hebben vooral betrekking op de
avifauna. De mogelijkheden worden beperkt
door het maai- en waterbeheer. Helofytenfilters
kunnen ook een belangrijke rol vervullen bij de
migratie van diersoorten.
De mogelijkheden om inrichting en beheer g e heel af te stemmen op de natuurontwikkeling in
helofytenfilters zonder de zuiveringsfunctie nadelig te beïnvloeden zijn beperkt.
De mogelijkheden voor recreatief medegebruik
liggen vooral op het gebied van natuurgerichte
recreatie (vogels kijken,wandelen en fietsen).
Een helofytenfilter kan ook functioneren als een
hydrologische buffer. Hiervoor is een bepaald
peilbeheer noodzakelijk. Wat de invloed hiervan
is op de effectiviteit van de zuivering moet worden onderzocht. Dit zelfde probleem is ook van
betekenis indien een helofytenfilter gebruikt
wordt voor waterconservering.
De toepassing van helofytenfilters voor de berging van neerslagoverschotten'ten behoeve van
het gebruik in droge perioden is, vanwege de
geringe bergingscapaciteit, afhankelijk van de
hoeveelheid water die in het systeem moet
worden opgeslagen.
De mogelijkheden om helofytenfilters te gebruiken om piekafvoeren af te vlakken zonder de
zuiveringsfunctie te beïnvloeden zijn beperkt.
De voordelen van combinatie van de zuiveringsfunctie met andere functies moeten vooral
worden gezocht in de multifunctionele bestemming van de ruimte en de economische aspecten. De nadelen betreffen de wijze waarop de
verschillende functies tot hun recht kunnen
komen. De zuiveringseffectiviteit van een helofytenfilter zal veelal verminderen als het zuiveringsmoeras ook andere functies (bijv. natuur,
recreatie) moet vervullen. De mogelijkheden
voor andere functies zijn beperkt indien het
beheer en de inrichting van het helofytenfilter
volledig is afgestemd op de zuiveringsfunctie.
Lacunes bestaan er in de kennis over de gevolgen voor de zuiveringseffectiviteit van de verschillende inrichtings- en beheersmaatregelen,
die voortvloeien uit de andere functies. Hiertoe
behoren het maai- en waterbeheer en het aanbrengen van ruimtelijke variatie in vegetatietypen, vegetatiestructuur, verhouding open w a ter-moeras en verhouding ondiep-diep water.
SITUERING EN INRICHTING
De plaatsgebonden aspecten spelen een belangrijke rol bij de situering en inrichting. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat de problematiek bij situering en inrichting in de sfeer

van probleemoplossing ligt: suggesties doen
voor een samengaan van zuiveringsfunctie,
eventueel andere functies en de bestaande
landschappelijke situatie. De oplossingen zijn
voor een groot deel afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden en van de beschikbaarheid
van gegevens. Om in het kader van een programmeringsstudie te bepalen of er voor algemene aanbevelingen voor situering en inrichting
voldoende kennis bestaat, heeft daarom weinig
zin. Dat is de reden waarom er meer nadruk is
gelegd op de methodische aspecten van de
oplossing van een dergelijk planningsprobleem.
Nagegaan is of met de beschikbare kennis
onderdelen van zo'n planningsmethode kunnen
worden ingevuld. In aansluiting hierop is een
checklist met onderwerpen opgenomen die
relevant is om in het kader van de probleemoplossing te behandelen.
Voor situering en inrichting van helofytenfilters
is van belang dat wordt omschreven wat de
zuiveringsdoelstelling is en welke combinatie
met andere functies men voor ogen heeft. Elk
van deze doelstellingen stelt eigen eisen aan de
situering en inrichting. Ten behoeve van deze
studie is onderscheid gemaakt naar gegevens
over technischfunctionele organisatie, over
omgevingskenmerken die de toepassing van
helofytenfilters bemoeilijken of vergemakkelijken, over de beleving en waardering van helofytenfilters door omwonenden, en over bestaande planningsideeën.
Behalve kennislacunes op het terrein van functioneeltechnische organisatie en omgevingskenmerken zijn er kennislacunes over de beleving van helofytenfilters. Met betrekking tot
planningsideeën bestaan er nog weinig uitgewerkte voorbeelden.
De keuze voor een bepaalde inrichting en een
bepaald beheer kan mede op economische
overwegingen worden gebaseerd. Ook hierbij
worden de kosten en baten van een helofytenfilter sterk beïnvloed door plaatselijke omstandigheden.
Om een economische optimalisering van situerings-, inrichtings- en beheersmaatregelen uit
te kunnen voeren zullen daarom lokatiespecifieke gegevens bekend moeten zijn. Voor een
vergelijking met andere zuiveringssystemen
ontbreekt inzicht in de kosteneffectiviteit van de
diverse helofytenfiltertypen. Voor een beoordeling van de aanleg- en exploitatiekosten in een
concreet geval ontbreekt een methodiek waarmee de procestechnische, de ruimtelijke en de
economische aspecten op een samenhangende
en kwantitatieve wijze kunnen worden behandeld.

Behalve kennisverwerving door middel van
aanleg van helofytenfilters is de ontwikkeling
van evaluatiemethoden voor ontwerpen en
uitgevoerde plannen belangrijk.
MOGELIJKE TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK
De mogelijkheid om een helofytenfilter toe te
passen hangt in belangrijke mate af van de
hoeveelheid water die moet worden gezuiverd.
Op basis van de eerder genoemde voorlopige
vuistregel wordt uitgegaan van 300-500 ha voor
iedere m3/ste zuiveren water. Dit grote ruimtebeslag zal in de meeste gevallen de aanleg van
een helofytenfilter verhinderen. Ook levert de
aanleg problemen op indien rekening gehouden
moet worden met tijdelijke, kortstondige, grote
waterafvoeren, zoals in beken het geval kan
zijn.
De aanleg van helofytenfilters heeft vooral perspectief in situaties met relatief kleine waterafvoeren. Goede mogelijkheden lijken aanwezig in
gebieden waar, ten behoeve van de aanvulling
van kleine wegzijgings- en verdampingsverliezen in meren, plassen en natte natuurgebieden
kleine hoeveelheden inlaatwater moeten worden
gezuiverd. Weinig toepassingsmogelijkheden
bieden rivieren, grote beken en boezemwateren
en in meren uitmondende wateren als gevolg
van de relatief grote hoeveelheden water die
door het helofytenfilter moeten worden geleid.
ONDERZOEKPROGRAMMA
De verschillende gesignaleerde kennislacunes
en onderzoekwensen zijn in de volgende vier
groepen van vragen inte delen:
a. Vragen over de snelheid van de transport-,
vastleggings- en verwijderingsprocessen in
het helofytenfilter en de mogelijkheden om
deze processen te beïnvloeden door middel
van inrichtings- en beheersmaatregelen.
b. Vragen over de capaciteit van helofytenfilters om verontreinigingen in verschillende
onderdelen van het systeem vast te leggen
of in gassen om te zetten, en de invloed
van inrichtings- en beheersmaatregelen
daarop.
c. Vragen over de mogelijkheden van combinatie van de zuiveringsfunctie met andere
gebruiksvormen.
d. Vragen over de mogelijke oplossingen voor
situering en inrichting van een helofytenfilter
in het landschap.
Uit de vraaggesprekken en de workshop blijkt
dat in de praktijk van waterbeheer, natuurbe-

heer, landinrichting en ruimtelijke ordeninggrote
behoefte bestaat aan toepassingsgerichte kennis. Prioriteit wordt daarom gegeven aan praktijkgericht onderzoek naar zuiveringseffectiviteit,
dimensionering, en combinatiemogelijkheden
metanderegebruiksvormen.
Voorgesteldwordt om het onderzoek te betrekkenop:
- toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van suppletiewater dat voor
de compensatie vanverdampings- enwegzijgingsverliezen in plassen, meren en natte
natuurgebiedenwordtingelaten;
- helofytenfiltertypen waarbij inrichting en beheer is afgestemd op de verwijdering van
nutriëntenviademoerasvegetatie enviadenitrificatie.
Daarbij hebben de volgende onderzoekvragen
dehoogste prioriteit:
a. Wat is de zuiveringseffectiviteit van een helofytenfilter in relatie tot de belasting vanhet
oppervlaktewater met stikstof- en fosforverbindingen endevormwaarindezestoffen
inhet oppervlaktewater aanwezigzijn?
b. Wat is de invloedvan hetwaterbeheer hierop?
c. Wat zijn de mogelijkheden voor natuurontwikkeling indezesystemen?
Om bovenstaande onderzoekvragen te beantwoorden zijn vooral experimenten op praktijkschaal noodzakelijk. Het isvangroot belangom
een beoordelingskader te ontwikkelen dat het
mogelijk maakt de zuiveringsprestaties tussen
diverse lokaties te vergelijken. Hiervoor is een
gedetailleerde beschrijving van de uitgangssituatie met betrekking tot bodem, waterhuishouding en natuur noodzakelijk. Ook is een wateren stoffenbalans van zowel de onderdelen als
van het systeem als geheel nodig. Voor een
systematische inventarisatie van vragen die
voor situering en inrichting van de (experimentele) helofytenfilters van belang zijn, vormen
ontwerpstudies eenbelangrijk hulpmiddel.
Nadat inzicht is verkregen in de effectiviteit van
helofytenfilters onder verschillende omstandigheden, kunnen eventueel in een vervolgprogramma de meer fundamentele aspecten van
de zuiveringsprocessen worden onderzocht en
vertaald in methoden voor dimensionering.
Daartoe kunnen de veldexperimenten worden
aangevuld met metingen opzorgvuldig gekozen
lokaties binnendeveldexperimenten of in laboratoriumopstellingen. Ook monitoring van bestaande moerassystemen kan in dit stadium
waardevolle informatieopleveren.

Ook is onderzoek gewenst naar demogelijkheden voor combinaties van de zuiveringsfunctie
met andere vormen van gebruik en de effecten
daarvan op de zuiveringseffectiviteit. Verder zijn
kostenstudies en kosteneffectiviteitsanalyses in
ditstadiumvanbelang.
Tenslotte kunnen methoden worden ontwikkeld
waarmee de helofytenfiltersystemen op een
geïntegreerde wijze kunnen worden ontworpen
engeëvalueerd.
De huidige toegankelijkheid van onderzoekresultaten over de werking van helofytenfilters is
slecht en de informatieuitwisseling over lopend
onderzoek gebrekkig. Coördinatie en afstemming van onderzoek is noodzakelijk omdat het
onderzoek naar de werking en toepassing een
groot aantal vakgebieden bestrijkt. Het bevorderen van informatieuitwisseling via overleg
tussen waterbeheerders en onderzoekers, van
publikaties over de toepassing van helofytenfilters in diversevaktijdschriften en van het geven
vancursussen over detoepassingsproblematiek
kanhieraaneenbijdrageleveren.

SUMMARY
INTRODUCTION
Background and objective
Helophyte filters are marsh systems that have
been constructed to improve the quality of the
water and which use helophytes.
Helophytes are plants rooting in the bottom of
the water; leaves and flowers protrude above
the water. They posses air channels which
enable oxygen to be transported to the roots.
This means they can also grow in beds which
are not oxygen-rich or even devoid of oxygen.
Reeds and bulrushes are examples of helophytes.
Helophyte filters have been under investigation
for several years now, notably in the post-purification of domestic waste water. Studies into
their use in treating eutrophic surface water in
rural areas have received less attention. However, interest in using helophyte filters in this
way has been increasing in the Netherlands in
recent years.The reasons that are given are
a) the fact that it presents a natural way of
treating water,
b) the scope for combination with other forms
of use and the opportunities for blending in
with the countryside.
There is, however, insufficient understanding of
the extent to which these motives and the expectations of their possible uses can be supported by actual knowledge of the way helophyte filters work. This was sufficient grounds
for the RMNO to commission a programming
study. The aim of the study is to examine whether the existing knowledge and experience is
sufficient to be able to use helophyte filters
effectively. A research programme will be initiated to answer any research questions that are
prompted. A research strategy will also be described.

Constraints
Different approaches to the use of helophyte
filters can be described:
1. The helophyte filter is a purification system
which has the objective of:
a) removing the greatest possible quantity of
nutrients from the surface water. Inthis case,
effectiveness is measured by the quantity of
nutrients removed from the surface water
per surface unit of helophyte filter;
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b) providing surface water of a certain composition. In this case, effectiveness is measured by the quality of the resultant surface
water.
2. The helophyte filter is a purification system
which also offers scope for other functions
such as development of nature and outdoor
recreation.
3. The helophyte filter is an element in the
landscape which serves various functions
(both at the filter site and in the surroundings), of which water treatment is one.
The first two approaches have been adopted in
this programming study.
This study is concerned with helophyte filters in
which the surface water flows through the system, known as flow fields or flow marshes. Infiltration fields, where the surface water is infiltrated into the bottom, are not covered.
The study examines the role that helophyte
filters could have in treating eutrophic. fresh
surface water. It does not consider the use of
helophyte filters in brackish water systems or
waste water systems.
The helophyte filters were mainly investigated
as to their significance in removing phosphate
and nitrogen compounds.
Limited attention was given to the scope offered
by helophyte filters to reduce the heavy metals
and organic micro-pollutant contents. These
pollutants can have an adverse effect on the
workings of helophyte filters. They can also
restrict the opportunities for combining the purification function with other forms of use. Nor did
we deal with the administrative and legal aspects of planning, construction and management of helophyte filters.
In view of the major role that local conditions
play, the economic aspects of helophyte filters
are described invery broad terms only.
Method
The analysis of existing knowledge of helophyte
filters was carried out on the following subjects;
purification processes, functioning as a purification system, opportunities for combination with
other forms of use, and siting and lay-out. The

knowledge gaps and research topics when it
comes to combining opportunities for siting and
lay-out are different in nature from the operation of helophyte filters as a purification system.
With investigations into the combination of o p portunities and aspects of siting and lay-out,
the specific characteristics of a situation play
such a predominant role that general statements - about what is possible and what is not
possible in using helophyte filters - are not very
helpful. At a number of locations where helophyte filters are being considered, consultations
were held with experts in the field of water management, aquatic research and l a n d - u s e
planning in order to ascertain what possibilities
and difficulties could be expected in using helophyte filters. Desired research topics as well
as knowledge gaps were compiled from these
discussions.
Finally, all the knowledge gaps and research
wishes were grouped and on this basis, f o l lowing discussion with external experts in a
workshop, recommendations for research were
put forward and priorities indicated.

PURIFICATION PROCESSES
The main processes in marshes that could help
to improve surface water quality are as follows:
a) Absorption by marsh vegetation. This process occurs in the growth season of the
helophytes. A proportion of the absorbed
nutrients is returned to the surface water via
decomposition of the organic material.
b) Denitrification. Nitrate is converted into nitrogen gases. This process can make a significant contribution to the removal of nitrogen
from the surface water.
c) A b s o r p t i o n to particles at the bottom.
Phosphate can be absorbed onto bottom
particles, as can heavy metals and organic
micro-pollutants. This process is subject to
saturation and is reversible if circumstances
change.
d) The formation of compounds which are not
soluble or not readily so e.g. iron phosphate
complexes.
e) Settling of suspended material. Resuspension can occur as a result of the activities of
soil fauna, and the effect of wind and currents.
The existing literature on research into quantifying individual processes in helophyte filters is
primarily concerned with domestic waste water.
So far there has been little research into helo-

phyte filters to improve the quality of eutrophic
surface water. In particular, little is known about
the extent to which the individual processes can
help to improve water quality. What is more,
knowledge is also lacking about the way in
which and the extent to which the processes
can affect one another, such as the impact of
helophytes on the processes on the marsh
floor. Understanding of the way in which water
quality affects the processes also falls short.
Small-scale experiments in the laboratory or in
the field are recommended in order to increase
our understanding of purification processes.

PURIFICATION SYSTEM
The pollution caused by nitrogen and phosphate compounds in the surface water can be fixed
in a helophyte filter in vegetation, dead organic
matter and soil. Nitrogen compounds can also
be converted by microbial processes into nitrogen gases which escape into the atmosphere.
With carefully planned lay-out and management
measures it is also possible to increase the
fixing in the system and removal from it. Four
types of helophyte filters have been identified
with this aim in view. They differ from one a n other in the way they are designed and managed, to focus on particular fixing and removal
processes.
The following types exist:
a) helophyte filters where lay-out and management are focused on the removal of n i trogen escaping into the atmosphere by
nitrification-denitrification processes:
b) helophyte filters where lay-out and management are focused on fixing pollution in
biomass;
c) helophyte filters where lay-out and management are focused on fixing pollution in
dead organic matter:
d) helophyte filters where lay-out and management are focused on fixing pollution in
the bottom.
Lay-out and management can also be geared
to a combination of several fixing and removal
processes.
A large number of purification processes in a
helophyte filter occur in the marsh bottom. In
flow fields the transport of nutrients from the
surface water to the bottom will mainly be effected via diffusion. The residence time of the
water in a helophyte filter is then an important
factor determining the effectiveness of the purification. The dimensions of the filter are largely
determined by the system's capacity to fix pol-
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lutants and the residence time required to bring
about the desired reduction of the pollution. If
the water has to be put to another use, these
other forms of usage may impose requirements
on the filter dimensions. In practice, the space
taken up by a helophyte filter is often calculated
on the basis of the hydraulic load on the filter.
Hydraulic load is defined as the quantity of
water admitted to a helophyte filter of a certain
surface area per unit of time, expressed as
m3/ha/day. As a rule of thumb, 300 to 500 ha is
assumed for every m3/sec of water supply. This
means a residence time of 10 to 25 days for a
water depth of 30 to 50cm.This rule of thumb is
derived from data on the effectiveness of helophyte filters in waste water purification and on
the purification of surface water loaded with
effluent from sewage plants.
It can be concluded from the existing research
materialthat there is insufficient knowledge:
a. to calculate the space required for helophyte
filters from the quality of the inflowing water
in relation to the desired quality;
b. of the way in which fixing processes and
microbial processes can be optimised by
design and management;
c. of methods to determine the space required
for helophyte filters to improve the quality of
eutrophic surface water.
It is essential that water and substance balances be used in advancing this knowledge by
experiments on a practical scale.

MULTIFUNCTIONAL USE
There has been little research into the scope for
combining the purification function of helophyte
filters with other forms of use.This study examined purification combined with nature development, leisure, hydrological buffering and water
retention. It focuses on the scope for manoeuvre that is available in lay-out and management
to allow for combinations with other functions.
The opportunities for the development of nature
in helophyte filters lie mainly in avifauna. Mowing and water management are the constraints.
Helophyte filters can also play a major part in
the migration of animal species. The opportunities for focusing lay-out and management t o tally on nature development in helophyte filters
without adversely affecting the purification function are limited. The opportunities for joint nature development and outdoor recreation lie
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mainly in nature-oriented leisure pursuits (bird
watching, walking and cycling).
A helophyte filter can also act as a hydrological
buffer. Some waterlevel management is then
required.The impact this will have on the effectiveness of purification has still to be investigated. The same problem also has some bearing
if a helophyte filter is used for water conservation.
Using helophyte filters to store excess precipitation for use in dry periods is dependent upon
the quantity of water to be stored in the system
inview of the limited storage capacity.
The prospects for using helophyte filters to
smooth out discharge peaks without affecting
the purification function are limited.
The advantages of combining the purification
function with other functions must be sought
primarily in the multifunctional use of the space
and the economic aspects. The disadvantages
arise from the way the various functions are
allowed full play. The purification effectiveness
of a helophyte filter will generally diminish if the
purification marsh has to fulfil other functions as
well (e.g. nature and outdoor recreation). The
scope for other functions will be limited if the
management and lay-out are totally geared to
the purification function.
There are gaps in our understanding of the
consequences of the various design and management measures arising from the other functions for purification effectiveness. These i n clude mowing and water management and the
introduction of spatial variation in vegetation
types, vegetation structure, the ratio of open
water to marsh and the ratio of shallow to deep
water.

SITING AND LAY-OUT
The locally specific aspects play an important
part in siting and lay-out. This is mainly concerned with the fact that solutions to the problems have to be found, in other words suggestions have to be made for combining uses with
the purification function, possible other functions and the existing landscape. The solutions
will depend to a large extent on local conditions
and on the availability of data. There is therefore
little point within the context of a programming
study for deciding whether there is sufficient
knowledge on which to base general recom-

mendations on siting and lay-out. This is the
reason why greater emphasis has been placed
on the methodical aspects of the solution to
such a planning problem.We examined whether
component parts of such a planning method
could be filled in with the available knowledge.
Following on from this, a checklist has been
included which can provide assistance in seeking asolution.
An important point in the siting and lay-out of
helophyte filters is to describe the purification
objective and the combination with other functions that is envisaged. Each of these objectives
imposes its own requirements on the siting and
lay-out. For the purposes of this study, a distinction was made between data on the technico-functional organisation, on features of the
surroundings that either impede or facilitate
helophyte filters, on the attitude and appreciation by local residents of filters, and on existing
planning concepts.
In addition to gaps in our knowledge of functional-technical organisations and of characteristicsofthesurroundings,therearealsoshortcomings in our understanding of attitudes towards
helophyte filters. There are as yet few developed examples of planning concepts.
The choice of a particular lay-out and a particular management can be based in part on
economic considerations. Here too, the costs
and benefits of a helophyte filter are very much
affected by local conditions. In order to ensure
that siting, lay-out and management measures
achieve the best possible economic effect, location-specific data will have to be known. We
do not have sufficient understanding of the
cost-effectiveness of the various types of helophyte filters to compare them with other purification systems. Nor do we have a method
which can cope with the aspects of process
technology, land-use or economics in a coherent and quantitative manner in order to assess
a concrete example of construction and operating costs.

ed. A figure of 300 to 500 ha for every m3/s of
water requiring treatment is assumed on the
basis of the rule of thumb given above. In most
cases such a large area will be an obstacle to
constructing a helophyte filter. Construction
may also give rise to problems if allowance has
to be made for temporary, brief but large
discharges of water as can occur in streams.
The best prospects are offered in situations with
relatively small discharges of water. Good opportunities would appear to exist in areas where
small quantities of inlet water have to be purified in order to make up for light losses through
subsidence and evaporation in lakes, ponds
and wet nature areas. There is little prospect in
rivers, large streams or reservoirs or in waters
that discharge into lakes on account of the
relatively large quantities of water that have to
be conducted through the helophyte filter.

RESEARCH PROGRAMME
The various gaps in knowledge and research
wishes described above have been clustered in
the following four groups of questions:
a. Questions concerning the speed of the
transport, fixing and removal processes in
the helophyte filter and the scope for affecting these processes by design and management measures.
b. Questions concerning the capacity of helophyte filters to fix pollutants or convert
them into gas in various parts of the system, and the impact of lay-out and management measures on this.
c. Questions concerning the opportunities for
combining the purification functions with
other forms of use.
d. Questions concerning possible solutions to
siting and laying out a helophyte filter in the
landscape.

POSSIBLE APPLICATIONS IN PRACTICE

It emerged from the interviews and the workshop that there is a great need for applicationoriented knowledge in the practice of water
management, nature management, land reconstruction and land use planning.Priority istherefore given to research with a practical focus into
purification effectiveness, sizing and pos-sible
combinations with other forms of use.

The scope for using a helophyte filter depends
very much on the quantity of water to be treat-

Itisproposedthat researchshouldbetargeted on
the following:

Apart from acquiring knowledge by constructing
helophyte filters, it is important to develop methods for evaluating designs and completed
plans.
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- the use of helophyte filters to improve the
quality of water introduced to make up for
lossesthrough evaporation andsettlement in
lakes,pondsandwet natureareas;
- types of helophyte filters where the lay-out
and management are focused on removing
nutrientsviathe marshvegetation and denitrification.
The following research topics have the highest
priority:
a. What is the purification effectiveness of a
helophyte filter in relation to the loading of
nitrogen and phosphorous compounds in
the surface water and the form in which
these substances are present inthe surface
water?
b. What impact does water management have
onthis?
c. What are the opportunities for nature development inthesesystems?
Experiments on a practical scale are the main
requirement inorderto answer thesequestions.
It is very important that an assessment framework bedevelopedwhichwillenable purification
performances at various sites to be compared.
This requires a detailed description of the basic
situation in terms of the water bottom, water
regime and nature. A water and substance
balance of both the constituent parts and the
system as awhole is also needed.Design studies are an important aid to compiling an inventory of questions relevant to siting and layingout (experimental) helophytefilters.
After some understanding has been acquiredof
the effectiveness of helophyte filters under different conditions,the morefundamental aspects
of the purification processes could be investigated in a follow-up programme and then
translated into sizing methods. To this end the
field experiments could be augmented with
measurements at carefully selected sites within
the field experiments or in laboratory set-ups.
Monitoring of existingmarshsystems couldalso
providevaluable information atthisstage.
Research is also needed into possible ways of
combining the purification function with other
forms of useandthe effectthis hasonpurificationeffectiveness. Coststudies andcost effectiveness are also important at this stage. Finally,
methods could be developed for designing and
evaluating helophyte filter systems in an integratedmanner.
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The current accessibility of research results on
the operation of helophyte filters is poor and
there are shortcomings in the exchange of information on current research. Research must
becoordinated asthe operation and application
spans a wide number of fields. Promoting the
exchange of information via consultation between water managers and researchers, publications onthe useof helophytefilters invarious
specialist journals and organising courses on
problems in using filters could do much to help
here.

1. INLEIDING
1.1.

PROBLEEMSTELLING ENDOELSTELLING

In de laatste decennia bestaat internationaal
een grote belangstelling voor het gebruik van
moerassen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Uit diverse studies is gebleken, dat
door inschakeling van natuurlijke moerassen en
aangelegde systemen met moerasplanten (helofytenfilters) de kwaliteit van het oppervlaktewater, dat belast ismet huishoudelijk afvalwater,
sterk kan worden verbeterd (o.a.Spangier e.a.,
1976; Boyt e.a., 1977; Tilton en Kadlec, 1979;
Kadlec,1987;BrixenSchierup,1989).
Ook in Nederland is de belangstelling voor het
gebruik van helofytenfilters voorverbeteringvan
de waterkwaliteit toegenomen (o.a. De Jong
e.a., 1977; Greiner en Butijn, 1985; Duel.1986;
Meuleman, 1987; Akkerman en Fiselier, 1988;
During e.a., 1989). Deze belangstelling betreft
niet alleen de (na)zuivering vanafvalwater, maar
eveneens het verbeteren van de kwaliteit van
eutroof oppervlaktewater.
Inde Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening
(Ministerie VROM, 1988) wordt voor het verbeteren van de kwaliteit van gebiedsvreemdwater
de toepassing van helofytenfilters genoemd. In
deze nota worden helofytenfilters ook in verband gebracht met het bieden van mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie in het
veenweidegebied.
In de Derde Nota Waterhuishouding worden
helofytenfilters genoemd als één van de maatregelen om het stikstof- enfosfaatgehalte inde
Randmerenteverminderen (Ministerie V.enW.,
1989). In het Natuurbeleidsplan wordt voorgesteld proefprojecten te realiseren gericht op het
benutten van helofytenfilters als zuiveringssysteem in waterafhankelijke gebieden met een
hoge natuurwaarde (Ministerie LNV,1990).
Veel onderzoek naar de werkingvan helofytenfilters heeft betrekking op de zuivering van
huishoudelijk afvalwater. Bij verschillende beleids- en beheersinstanties bestaan daardoor
vragen over de toepassingsmogelijkheden van
helofytenfilters in het landelijk gebied voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het gaat hierbij om oppervlaktewater,dat
in vergelijking met afvalwater, in het algemeen
minder hoge concentraties aan verontreinigingen bevat. Bovendien iseen belangrijk deelvan
de kennis verkregen uit onderzoek in het buitenland, waar de omstandigheden die van in-

vloed zijn op de werking van helofytenfilters
sterk kunnen afwijken van de Nederlandse situatie. Verder bestaan er vragen over de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van
helofytenfilters en over de interacties met de
omgeving.
Voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en onzekerheden met betrekking tot detoepassing van helofytenfilters in
het landelijk gebied is een inventarisatie nodig
van debestaande kennis over de processendie
een verbetering van de waterkwaliteit kunnen
bewerkstelligen en de factoren die hierop van
invloedzijn.
Op basis hiervan kan worden geconstateerd
welk onderzoek nog nodig is voor een goede
onderbouwing van beleidskeuzen over de toepassing, het multifunctioneel gebruik, de inrichtingenhet beheervan helofytenfilters.
Dit was voor de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek aanleiding aan het TNO Studiecentrum voor Milieu-onderzoek en het Staring
Centrum de opdracht te verlenen voor het uitvoerenvan eenprogrammeringsstudie over helofytenfilters.
Hetdoelvandezeprogrammeringsstudie is:
1. Het inventariseren van bestaande kennis
over
(a) de werking van helofytenfilters voor de
zuivering van verontreinigd oppervlaktewater;
(b) de mogelijkheden voor multifunctioneel
gebruik van helofytenfilters;
(c) de relaties tussen het helofytenfilter en
zijn omgeving,zowel met betrekking tot
de zuiveringsprocessen als het multifunctioneel gebruik.
2. Het aangeven vantoepassingen die in Nederland in de praktijk kansrijk mogen wordengeacht.
3. Het opstellen van onderzoekaanbevelingen
op het gebied van de zuiveringsprocessen,
multifunctioneel gebruik en de situering en
inrichting inhetlandschap.

1.2.

ENKELE BEGRIPPEN

De verscheidenheid aan moerassen is groot.
Indeling van moerassen geschiedt veelal op
basisvan hydrologische kenmerken envegetatietypen. Moerassen die worden gedomineerd
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door helofyten staan in deze programmeringsstudie centraal. Helofyten zijn in de moerasbodem wortelende moerasplanten. De bladeren en
bloemen van deze planten steken boven het
wateroppervlak uit. Helofyten bezitten luchtkanalen, waardoor ze aangepast zijn aan gereduceerde moerasbodems als gevolg van (vrijwel)
permanente inundatie. Moerassen die vrijwel
geheel begroeid zijn met helofyten en dienen
voor de verbetering van de waterkwaliteit worden helofytenfilters genoemd. Het beheer en
de inrichting van helofytenfilters is afgestemd op
de zuiveringsfunctie. Hierdoor zijn helofytenfilters in het algemeen gesloten systemen met
volledige peilbeheersing.
Helofytenfilters waarbij het oppervlaktewater
door het moeras stroomt worden ook wel stromingsmoerassen of vloeivelden genoemd
(figuur 1). Deze systemen verschillen van systemen, waarin het oppervlaktewater in de bodem
wordt geïnfiltreerd ten einde een verbetering
van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Dergelijke systemen worden Infiltratievelden g e noemd. Hoewel infiltratievelden begroeid kunnen zijn met helofyten. zijn ze in deze studie
niet tot helofytenfilters gerekend. Infiltratievelden
worden voornamelijk toegepast bij de (na)zuivering van afvalwater.
De processen in helofytenfilters waarbij de verontreinigingen uit het water worden verwijderd,
worden in deze studie zuiveringsprocessen
genoemd. Veel van deze processen zijn echter
aan verzadiging onderhevig. Ook zijn verschillende zuiveringsprocessen omkeerbaar, waardoor de waterkwaliteit kan verslechteren.
In bijlage 1 is een uitgebreide lijst van begrippen
opgenomen die in dit rapport staanvermeld.

deze programmeringsstudie gebruik gemaakt
van de kennis en ervaringen die met de zuivering van huishoudelijk afvalwater zijn opgedaan.
Het zwaartepunt van de programmeringsstudie
ligt bij de werking van helofytenfilters als waterzuiveringssysteem. Er is daarom veel aandacht
besteed aan de afzonderlijke processen, interacties tussen processen en mogelijkheden voor
sturing van processen die een rol spelen bij de
verwijdering van stikstof- en fosforverbindingen
uit het oppervlaktewater. Weinig aandacht is
besteed aan de verwijdering van zware metalen
en organische micro-verontreinigingen, omdat
deze verontreinigingen de groei van helofyten
kunnen remmen, de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het helofytenfilter verminderen en de verwerking van het maaisel en slib
bemoeilijken.
De analyse van de mogelijkheden om de zuiveringsfunctie van een helofytenfilter te combineren met andere gebruiksfuncties is beperkt tot
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling,
recreatie, (hydrologische) buffering en waterberging. De mogelijke vormen van medegebruik
zijn in deze studie ondergeschikt aan de zuiveringsfunctie.
Het onderzoek met betrekking tot lokatie, i n richting en beheer wordt gerelateerd aan de
zuiveringsfunctie van helofytenfilters en de mogelijke vormen van medegebruik. De wijze
waarop situering, inrichting en beheer van een
helofytenfilter kunnen worden afgestemd op het
gebruik van het oppervlaktewater in het omringend gebied is geen onderwerp van deze studie.

1.4.
1.3.

AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

In deze programmeringsstudie staan helofytenfilters centraal, waarbij het oppervlaktewater
door het systeem stroomt. Het onderzoek is
beperkt tot de toepassing van helofytenfilters
voor het verbeteren van de kwaliteit van eutroof
oppervlaktewater in het landelijk gebied. De
toepassing van helofytenfilters in brakwatersystemen blijft buiten beschouwing, evenals het
gebruik van helofytenfilters voor de (na)zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater.
Voor een recent overzicht van de bestaande
kennis over de toepassing van moerassen voor
de zuivering van afvalwater en van de onderzoekbehoeften wordt verwezen naar publikaties
van Reddy en Smith (1987) en Van der Putten
en Rijs (1990). Wel is voor zover relevant voor
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OPZET EN UITVOERING VAN HET
ONDERZOEK

Bij het onderzoek is de volgende fasering aangehouden:
1. literatuuronderzoek;
2. vraaggesprekken;
3. workshop;
4. eindrapportage.
In de eerste fase is een overzicht samengesteld
van de bestaande kennis over de zuiveringsprocessen, mogelijkheden voor multifunctioneel
gebruik en de inpassing in het landschap. Ook
is een eerste inventarisatie gemaakt van leemtes in kennis.
In de tweede fase zijn vraaggesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse
diensten en instellingen die betrokken zijn bij de
planning, aanleg en/of beheer van helofyten-

rietvegetatie

uitstroom

instroom

oppervlaktewater
'v moerasbodem

HELOFYTENFILTER
stromingsmoeras

Figuur 1.

Eenschematische voorstellingvaneenhelofytenfilter waar hetoppervlaktewater doorhet
systeemstroomt.

filters. Doel daarvanwasominenkele situaties
waar de toepassing van helofytenfilters wordt
overwogen, nate gaan welke kennis ontbreekt
omte kunnen besluiten tot eendaadwerkelijke
toepassing van een helofytenfilter en welke
problemen worden voorzien bij de aanleg en
het beheervanhethelofytenfilter.
De resultaten van het onderzoek zijn in een
workshop besproken meteengroot aantaldeskundigen. Deworkshop hadtot doelominzicht
te verkrijgen waar de prioriteiten van het toekomstig onderzoek met betrekking tot helofytenfilters kunnen worden gelegd. Een lijst met
deelnemers aandeworkshop isopgenomen in
bijlage2.
Hetonderzoek isuitgevoerddoor hetTNO Studiecentrum voor Milieu-onderzoek en hetStaring Centrum. Hierbij is globaal de volgende
taakverdelingaangehouden:
- door het TNO Studiecentrum voor Milieuonderzoek iseenanalyse uitgevoerdvan de
werking vanhelofytenfilters ende mogelijkheden voor beïnvloeding vandezuiverings-

processen door inrichtings- en beheersmaatregelen (hoofdstuk 2en 3);
- door hetStaring Centrum zijn de mogelijkhedenvoor multifunctioneel gebruik (hoofdstuk 4) ende mogelijkheden voor situering
en inrichting inhetlandelijk gebied (hoofdstuk5en6)geanalyseerd.
Het onderzoekprogramma is door het TNO
Studiecentrum voor Milieu-onderzoek en het
StaringCentrumopgesteld.
Het onderzoekteam bestond uit de volgende
medewerkers:
* medewerkers van het TNO Studiecentrum
voor Milieu-onderzoek: H. Duel (redactie,
projectleider) enR.During;
* medewerkers van het Staring Centrum:
J.K.M, te Boekhorst (redactie), J. Drent,
J.M.L Jansen (projectcoördinatie binnen het
StaringCentrum), L.J.LochtenK. Wit.
Door de onderzoekers zijn in fase 2 vraaggesprekken gevoerd met:
- H. Alberts (Consulentschap Natuur-, Mi-
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lieu- enFaunabeheer,Overijssel)
- J.P.Asjes(Landinrichtingsdienst Groningen)
- J.H. Brinkman (Waterschap Regge en Dinkel)
- K.P.H. Hesselink (Waterschap Regge en
Dinkel)
- S.H. Hosper (Dienst Binnenwateren/RIZA,
Rijkswaterstaat)
- S.P. Klapwijk (Hoogheemraadschap van
Rijnland)
- A.F.M. Meuleman (Natuurwetenschappelijke
Commissie)
- G.A. Morel (Consulentschap Natuur-, Milieu- enFaunabeheer,Overijssel)
- R. van Oosterhoudt (Landinrichtingsdienst
Groningen),
- K. van der Wiel (Consulentschap Bos- en
Landschapsbouw,Overijssel).
De conceptteksten zijn uitvoerig bediscussieerd
envan commentaar voorzien door eenbegeleidingscommissie die door de Raad voor het
Milieu- en Natuuronderzoek was ingesteld. In
deze commissie hadden de volgende personen
zitting:
- Mw. H.M. de Boois (Raad voor het MilieuenNatuuronderzoek,voorzitter)
- Mw. M.van Koten - Hertogs (Raadvoor het
Milieu- enNatuuronderzoek, secretaris)
- C. Berger (Directie Flevoland, Rijkswaterstaat)
- S.H. Hosper (Dienst Binnenwateren/RIZA,
Rijkswaterstaat)
- LR. Mur (Laboratorium voor Microbiologie,
UniversiteitvanAmsterdam)
- J.W.G. Pfeiffer (Raad voor het Milieu- en
Natuuronderzoek)
- A.W.Sleeking (Landinrichtingsdienst)
- Mw. J.W.A. van Veen (Rijksplanologische
Dienst)

1.5.

INDELINGVANDITRAPPORT

Het rapport bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen: inventarisatie van bestaande
kennis en nog aanwezige kennislacunes
(hoofdstukken 2 t/m 5), perspectieven voor
toepassing van helofytenfilters in het landelijk
gebied (hoofdstuk 6) en het onderzoekprogramma (hoofdstuk7).
In hoofdstuk 2volgt een overzicht van de kennisover deprocessen inmoerassendiekunnen
bijdragen aan een verwijdering van stikstof- en
fosforverbindingen uit het oppervlaktewater.
In hoofdstuk 3 worden de mogelijkheden ver-
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kend om de werking van helofytenfilters te
optimaliseren door sturing van de zuiveringsprocessen. In dit hoofdstuk wordt tevens een
analyse gegeven van de zuiveringsresultaten
van een aantal helofytenfilters in binnen- en
buitenland.
In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik beschreven. Het gaat
hierbij alleen om functies in het helofytenfilter.
Deanalysevande mogelijkheden omdezuiveringsfunctie van helofytenfilters te combineren
met andere functies, is beperkt tot natuurontwikkeling, recreatie, hydrologische bufferfunctie
en waterconservering. Uitgangspunt van de
analyse zijn de mogelijkheden voor de andere
functies,indien delokatiekeuze.de inrichtingen
het beheer geheel zijn afgestemd op de zuiveringsfunctie.
In hoofdstuk 5 worden situering en inrichting
van helofytenfilters in een landschap geanalyseerd. Evenals bij het multifunctioneel gebruik,
spelen bij de situering en inrichting van helofytenfilters in een landschap de specifieke kenmerken van een gebiedssituatie een zo overheersende rol,dat algemene uitspraken over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing van helofytenfilters nauwelijks gedaan
kunnen worden. De gesignaleerde kennislacunes en onderzoekwensen hebben een duidelijk
ander karakter dan die over de werking van
helofytenfilters. Indit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de criteria die mogelijk een rol kunnen
spelen bij de situering en inrichting van helofytenfilters.
In hoofdstuk 6 worden de onderzoekwensen
beschreven van de diverse diensten en instellingen die betrokken zijn bijde planning,aanleg
en/of beheer van helofytenfilters. Bovendien
worden in dit hoofdstuk de perspectieven voor
toepassing van helofytenfilters in het landelijk
gebied aangegeven op basis van de huidige
kennis.
In hoofdstuk 7 wordt het onderzoekprogramma
gepresenteerd. De kennislacunes en onderzoekwensen uit de eerdere hoofdstukken zijn
samengevat in paragraaf 7.2. Een aantal methoden van onderzoek is in paragraaf 7.3 op
eenrijgezet. Inparagraaf 7.4.worden deprioriteiten in het onderzoek en de onderzoekstrategieaangegeven.
Het rapport wordt afgesloten met een overzicht
van de geraadpleegde literatuur en een aantal
bijlagen.

2. BESCHRIJVING VAN DE ZUIVERINGSPROCESSEN
2.1.

cessen die hierbij betrokken zijn. worden in dit
rapportzuiveringsprocessengenoemd.

INLEIDING

Inieder moerasvindt uitwisselingvan nutriënten
plaats tussen de verschillende onderdelen van
het systeem (figuur 2). Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in nutriëntenstromen
die het systeem binnenkomen enweer verlaten
en nutriëntenstromen die binnen het systeem
verlopen.
Nutriënten kunnen het systeem binnenkomen
via oppervlakte- en grondwater en door natte
en droge depositie. De nutriënten kunnen na
verloop van tijd het moeras weer verlaten via
het oppervlaktewater en grondwater. Ook de
fauna kan bijdragen aande aan- en afvoer van
nutriënten in een moerassysteem. Stikstof kan
het moeras ook binnenkomen door stikstoffixatie en het systeem weer verlaten door denitrificatie.
De mate waarin moerassen kunnen bijdragen
aan een verbetering van de waterkwaliteit is
afhankelijk van de capaciteit van het systeem
om de verontreinigingen vast te leggen in de
vegetatie, het dood organisch materiaal en de
moerasbodem en om verontreinigingen om te
zetteninatmosferische componenten.Depro-

In hoeverre een verandering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater optreedt, is niet alleen
afhankelijk van de zuiveringsprocessen. Ook
hydrologische factoren als neerslag, verdampingenkwelzijnvaninvloed opdekwaliteitvan
het oppervlaktewater. Door deze factoren kan
een verdunning of een concentratie van de
verontreinigingen inhetoppervlaktewater optreden. Deze aspecten worden in hoofdstuk 3
behandeld.
Indit hoofdstuk worden de zuiveringsprocessen
beschreven. Hierbij zal de nadruk komen te
liggen op de verwijdering van ammonium, nitraat enfosfaat uit het oppervlaktewater. Verder
zal in het kort de wijze worden beschreven
waarop zwavelverbindingen, zware metalen en
organische micro-verontreinigingen uit het
oppervlaktewater kunnen worden verwijderd.
Verschillende processen kunnen ook in omgekeerde richting verlopen,waardoor de waterkwaliteit kanverslechteren. Dezeaspecten wordenook indit hoofdstuk behandeld.
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Figuur2.

Een eenvoudig schema van nutriëntenstromen in een moeras. De relaties met fauna zijn
inditschema weggelaten (naar Howard-Williams, 1985).
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