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Heteffluent vanrioolwaterzuiveringsinstallatiesmoetvoldomaanchemischeen microbiologische
nonnen.DenormenvoorBZV,stikstofenjosforzijn mherverledenvooralsturendcjeweestvoorhet
ontwerpvan de nvzi's.Zezorgden vooreengroteemissiereductie. DeKaderrichtlijn Waterstelt
ecologischedoelstellingenvoorhetoppervlaktewatercentraal.Ditwerpteennieuwlichtopde
cfflueiitcisen voornvzi's.Watislietecologischrendement vanherverderterugbrengenvan destikstof-enfosforconcentratie? Eukijken we eigenlijk welnaardegoedestoffen?Omhiermeerinzichtin
tekrijgen, hebben hetIloogheemraadschap HollandsNoorderkwartierenTNO tweejaarluim
geëxperimenteerdopderwziDen Helder'''"'.Deresultaten bevestigendeelsdeverwachtingen,maar
gevenookeenaantal verrassende'inzichten.
Derioolwaterzuivering vanDenHelder
(90.000i.e.)isuitgerust meteen voorbezinking
enmetparallelgeschakeldeoxidatiebeddenen
eenlaagbelastactiefslibsysteem. Hetgecombineerdeeffluent vandetweestraten wordt
geloosdophetNoordhollandsKanaal,enkele
kilometersvoordespuisluizen.Dezesituatieis
karakteristiekvoorHollands Noorderkwartier,
waardemeesterwzi'sophetNoordhollands

Kanaal,anderegroteboezemwateren ofopzee
lozen.HetNoordhollands kanaalishierlicht
brak,voedselrijk entroebel(zietabel 1).
Experimentele vijvers
In2003zijn ophetterreinvandezuivering
tienexperimentelevijvers(mesocosms)aangelegd;elkmeteenvolumevan2000liter(zie
kader).Indevijversiseenlaagsedimentuit

BemonsteringvandeexperimentelevijversophetterreinvanderioolwaterzuiveringinDenHelder.

hetNoordhollands Kanaalaangebracht.Vervolgenszijndevijversdoorspoeldmetkanaalwater.Deverblijftijd bedroegvijfdagen.De
vijverszijngeëntmetdiversesoortenwaterplantenenmacrofauna; daarnaasttradkolonisatievianatuurlijke wegop.Naruimeen
maandhadzichinallevijverseen vergelijkbaarecosysteemontwikkeld.Vervolgenszijn
devijversdoorgespoeldmeteffluent vande
rwzi.Intelkenstweevijvers(replica's)werd
respectievelijkeenkwart,dehelft ofdriekwart
vandewateraanvoerdooreffluent vervangen.
Tweevijverszondereffluent (metalleen
kanaalwater)diendenalsreferentie.Laterzijn
ernogtweevijversmet 100procent effluent
aantoegevoegd.Intweeperiode's,namelijk
septembertotnovember2003 enmaarttot
september 2004,isdewaterkwaliteitendeontwikkelingvanhetecosysteemindevijvers
gevolgd.

Experimenteleaquatische
ecosystemen(mesocosms)
Experimenteleaquatischeecosystemenzijn
proefvijvers diespeciaalvooreenonderzoek
wordeningericht.Hierbijwordtgebruik
gemaaktvannatuurlijkesedimenten
oppervlaktewater,waardoordevijversdirect
voorzienwordenvanplanktonischeorganismen.Grotereorganismen,zoalskreeftachtigen,schelpdierenenwaterplanten,worden
bewusttoegevoegd,terwijlanderenviade
luchthunwegnaardesystemenvinden.De
inrichtingisvoorallevijversineenproef
gelijkenafhankelijk vandeonderzoeksvraag.Naeenrijpingsperiodezijndevijvers
beschikbaarvoorhetonderzoek.Hetgrote
vootdeeltenopzichtevandeveldsituatie,is
datallesystemengelijkzijnbijaanvangvan
hetexperiment,waardoorhetmogelijkis
omdeeffecten vaneenbehandelingte
onderscheiden.Tenopzichtevanlaboratoriumtestenzijndeproefomstandigheden veel
meerrelevantvoordeveldsituatie.Doorte
werkenmetexperimenteleecosystemen
wordendusdevoordelenvandegecontroleerdelaboratoriumtestgecombineerdmet
decomplexiteitvandeveldsituatie.
Aquatischemesocosmswordenalvelejaren
ingezetbijdewettelijkverplichtebeoordelingvaneffecten van(nieuwe)bestrijdingsmiddelen.De toepassingsmogelijkheden
zijnechterveelgroter.Inditartikelwordt
onderzoeknaardeinvloedvaneen effluentlozingbeschreven,maarookdeinvloedvan
bijvoorbeeldeenverontreinigdebodemof
bepaaldeinrichtingsmaatregelen ophet
ecosysteemismetmesocosms mogelijk.
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Helder, plantenrijk water
Het meestopvallende resultaat isdat in
eengroot aantal vijvers helder, plantenrijk
water ontstond. Het Noordhollands Kanaal is
zeer troebel,wat veroorzaakt wordt doorzwevend stof! In devijvers isminder srroming en
minder windwerking dan in het kanaal ener is
geen bodemwoelende visen geen scheepvaart.
Het zwevend stofsedimenteert en na een initiëlealgenbloei ontstaat helder water gedomineerd doorgedoomd hoornblad.Dit gebeurt
niet altijd; in een aantal vijvers vindt een dusdanige algenbloei plaats dat de waterplanten
niet tot ontwikkeling komen en het water door
algengedomineerd blijft. Het aldan niet helder worden isechter onafhankelijk vande
voedselrijkdom ofvan defractie effluent in de
mesocosms.Deoorzaak van de verschillen ligt
waarschijnlijk in subtiele verschillen in timing
van de ontwikkelingvan dewaterplanten en
de algen.Deontwikkelingen in de vijvers
geven aan dat dechemische waterkwaliteit van
het kanaal én de kwaliteit van het effluent
geen belemmering vormen voor helder, plantenrijk water.

Toename primaire productie
Hoemeer effluent inde experimentele
vijvers aanwezigis,destehogerde primaire
productie is.Dit blijkt uit een toename van het
zuurstofgehalte endepH en eenafname van de
geleidbaarheid. Inallesystemen,ookde referentievijvers met kanaalwater, lagdeprimaire productie hogerdan in het Noordhollands Kanaal.
Ditkomtdoordat in het kanaal het zonlicht
limiterend isvoordeprimaireproductie(troebel]en niet stikstofoffosfor. Indevijvers iszonlichtniet meer limiterend, omdat hetzwevend
stofgesedimenteerd is.Onder deze omstandigheden isstikstoflimiterend (zoalsin veellicht
brakkewateren)en deopneembarestikstofuit
het effluent (NO,,NH 4 ,NOJ veroorzaaktde
toegenomen primaire productie.

Groeiremming algen
In het experiment van 2003vielopdat de
algendichtheid in de vijvers met driekwart
effluent (eneen kwart kanaalwater) lager lag
dan verwacht.In 2004isdit echter niet
opnieuw waargenomen.Alsnader onderzoek
zijn drieaanvullende toxiciteitstesten met
algen uitgevoerd, waarin puur effluent werd
getest.In twee van dedrie testen bleek het
effluent de algengroei in meer ofmindere
mate te remmen.Aanwijzingen bestaan dat
oppervlakte-actieve stoffen deoorzaak van
dezegroeiremming zijn. Bij proeven met
totaaleffluentbeoordeling wordt ook regelmatiggroeiremming bij algen waargenomen 3 '.
Opdit moment wordt in Hollands Noorderkwartier onderzocht ofdit effect op algen bij
meerdere rioolwaterzuiveringen speelt en wat
deoorzaak ervan kan zijn.
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Geen effect op zoöplankton,
fytoplankton o f epifyton
Inde fytoplanktongcmeenschap en in de
epifytische diaromcecnzijn geen significante
verschillen zichtbaar. Het epifyton (in alle
vijvers) isvooralindicatiefvoorhoge voedselrijkdom. Indezoöplanktongemeenschap zijn
geen effecten van het effluent zichtbaar. Wel
zijn vetschillen tezien tussen de vijvers:in de
door algengedomineerde sysremen zijn relatiefveel raderdiertjes aanwezig(rotiferen); in
de heldere,door waterplanten gedomineerde
vijvers vooralveelwatervlooien (cladoceren).

1experimentelevijver..

schap met veeltolerante soorten.De metingen
van 2003suggereerden dat bepaalde soorten,
zoalsde waterpissebcd en dansmuggelarven in
aantal toenemen alseffluent wordt toegevoegd
(tot50procent),maar dat bij een hoger aandeel
effluent een remming optreedt.Dit beeld isin
2004echter niet bevestigd.Deresultaten suggereren verder dat dedriehoeksmossel minder
voorkomt naarmate meer effluent aanwezigis,
terwijl het slakje Jenkins' brakwaterhoorntje
juist alleen in devijvers voorkomt met veel
(meerdan driekwart) effluent.

Weinig typologische verschillen
Macrofauna: onduidelijk
Consistente,significante verschillen zijn
nier waargenomen in desamenstelling van de
macrofauna van devijvers. In de vijvers met
uitsluitend effluent kan zich eenzelfde macrofaunagemeenschap ontwikkelen alsin de
vijvers met alleen kanaalwater. Dit isoverigens
wel een tamelijk soortenarme levensgemeen-

Tabel1.

Het water uit het Noordhollands Kanaal
en het effluent van rwziDen Helder verschillen weinig in samenstelling (zietabel 1).Beide
zijn zeer voedselrijk en licht brak. Het kanaalwater bestaat uit Rijnwater, brak kwel-en zoet
regenwater uit de polders,het effluent van vijf
benedensttoomsgelegenzuiveringen en misschien wat zeewater uit dezouttongvan de

Karakteristiekenvanhetrwzt-effluott enhetwateruithetNoordhollandsKanaalin2004.

parameter
stikstof
fosfor
silicaat
algenbiomassa
troebelheid
geleidingsvermogen
zuurgraad
zuurstof

effluent rwziDen Helder

NoordhollandsKanaal

circa7mg/lN
(Kjeldahl-N:circa2mg/l)
circa4,5mg/lP
(voornamelijkortho-P)
circa10mg/lSi02
10-20ug/1Chl-a
helder
circai,6mS/m
circa7
circa3 mg/l 0 2

circa3 mg/lN
Kjeldahl-N:ca.2mg/l)
circa1 mg/lP
(voornamelijkortho-P)
circa8mg/lSi02
20-50ug/1Chl-a
troebel
circa1,5mS/m
circa8
6-12mg/l 0 2
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ditnietonderzocht is. Ditisechterweleen
belangrijk aandachtspunt4'.
DCI
• C03
• S04
DNa
• Ca
• Mg
•K
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Maatregelen
Op ditmomentishetlokaleecologische
rendementvanemissiereducrievanuitde
rioolwaterzuivering waarschijnlijk beperkt.
Maatregelendiegerichtzijnophetverminderenvanderesuspensievanzwevendstofinhet
Noordhollands Kanaalzullen waarschijnlijk
aanzienlijk meereffect op hetecosysteemsorterendanverdereverbeteringvande effluentkwaliteit.
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Vertaling naar andere locaties
Uitdezestudieblijktduidelijkdat deecologischeimpactvaneffluent enhetecologisch
tendementvan emissiereductiemaatregelen
alleendankanwordenbepaaldalshetecosysteemvanhetontvangendewatetwordr
begrepen.Deresultatenzijndanookbreder
toepasbaaropvergelijkbare situaties:rioolwaterzuiveringsinstallaties dielozenopgrote,
voedselrijke,troebele,kanalen,waardeprimaireproductiedoorlichtgelimiteerd wordt. «

Typologie(macro-ionensamenstelling)van hetwaterindevijvers, hetNoord-HollandsKanaalenhet effluent.Hetpercentageßeefidejractieeffluent indevijversaan.
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bovenstroomsgelegenspuisluizen.Deherkomstvanheteffluent isandeis:regenwatet
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afvalwater (voornamelijk ktaanwater!)en
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samenstellingvanmacro-ionen isgelijk,alleen
bevathetkanaalwater meerionen.Na+enCldomineren,watopeensterkeinvloedvanzeewaterwijst.Opvallendisdatindevijversminderionenaanwezigzijn danverwachtmag
worden op basisvandesamenstellingvan
kanaalwatereneffluent. Waarschijnlijk komt
ditdoorbiologischeactiviteit(opnamedoor
waterplanten enalgen).
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Intotaalisruimeenjaar lang effluent
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Indezespecifiekesituatiezalhet effluent
vanderioolwaterzuivering lokaal nauwelijks
eenecologischeffect hebbenophetontvangendeoppervlaktcwatet.Debelangrijkste
redenenzijndatheteffluent enhetkanaalwaterchemischentypologisch veelopelkaar
lijken endatlichtde beperkendefactor isvoor
primaireproductieinhetontvangendewater
(tengevolgevanzwevendstof).Directe,significanteeffecten opzoöplankton, fytoplankton,
epifyton ofmacrofauna zijn nietgesignaleerd.
Welbestaanaanwijzingen datheteffluent soms-de groeivanalgenremt.Ditwordtnu
naderonderzocht.Hiergeldtechterweerdat
hetactueleeffect opdealgenbiomassainhet
kanaalwaarschijnlijk beperktzalzijn,omdat
dezereedsdoorhetbeperktelichtgelimiteerd
wordt.Overeventueleeffecten opvissenkunnengeenuitsprakenwordengedaan,omdat
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