Zuiverend riet in sloten

veelbelovende aanpak voor betere waterkwaliteit
In december 2000 is de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW)
van kracht geworden. Deze
Kaderrichtlijn is gericht op de
verbetering van de ecologische en
chemische kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater.
Eutrofiëring is in Nederland één van
de knelpunten voor het behalen van
de doelen van de KRW. Eutrofiëring
is het verschijnsel dat door een
overmaat aan voedingsstoffen
een sterke ongewenste groei van
bepaalde soorten (bijvoorbeeld
algen) optreedt, waardoor de
biodiversiteit afneemt. Eutrofiëring
ontstaat door te hoge concentraties
stikstof (N) en fosfor (P) in het
water. Mogelijkheden worden
gezocht om deze concentraties
nutriënten in het oppervlaktewater
te verlagen. Landbouwgrond is een
bron van emissies van deze stoffen.
Generieke landbouwmaatregelen,
vastgelegd in het Mestbeleid, leiden
niet tot een voldoende afname
van de uitstoot van stikstof en
fosfor naar het oppervlaktewater.
Mogelijkheden worden gezocht om
deze concentraties nutriënten in het
oppervlaktewater te verlagen.

In 2009 is onderzoek opgestart
naar het gebruik van riet in
sloten als helofytenfilter om
stikstof en fosfor weg te vangen
uit het oppervlaktewater.
Deze vorm van zuivering kan
mogelijk worden ingezet om bij
te dragen aan de realisatie van
de doelen van de KRW. Omdat
riet ook een geschikte habitat
is voor insecten, amfibieën
en vogels wordt hier een
mogelijk effectieve vorm van
waterzuivering gerealiseerd via
een verantwoorde aanpak voor
landbouw, landschap en natuur.

Overjarig riet,
de alleskunner?
Overjarig riet is riet dat ouder is dan
één jaar. Dit riet staat in sloten die niet
jaarlijks worden gemaaid. Riet draagt
bij aan het ecologisch evenwicht in en
om sloten en biedt insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels
een goed onderkomen. Riet gebruikt
stikstof, fosfor en andere stoffen voor
de groei.
Een goed begroeide sloot wordt gezuiverd door het vastleggen van stikstof,
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Schema van de proefopstelling, waarvan de zuiverende werking van een slootvak met riet
wordt bepaald door meting van de concentraties stikstof en fosfaat van het instromende en
het uitstromende water. Alle inkomende waterstromen komen vóór meting samen
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