PLATFORM

Helofytenfilteralsalternatief
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InWinterswijk loopt hetdoor deEuropese Unie.gesubsidieerdeproject Winterwater, dat ecu reductie
vandestedelijke belasting op het milieu ten doel heeft, onderanderedoorhetverminderen van
ongezuiverde lozingen opoppervlaktewater. Alsinnovatief onderdeel van deontvangen LIFE-subsidie isvoorgesteld eenhelafvtenfiltcr teplaatsen achtereen (gemengde) riooloverstort. Deze ligt aan
de rand van Winterswijk enkomt terecht in de Boven Sliugc, een watergang metecu zogenaamde
HEN-juuctie (Hoogste Ecologische Niveau).Om hetovcrstortvolumc tereduceren wordtgewoonhjk
een bergbezinkbassin aangelegd als randvoorziening. In dezestudie isonderzocht o/ecu helojvtcufilter eengeschikt altermine) vormt voorzo'u bcrgbeziukbassiii.
Uitgangspunt van Waterschap Rijn en IJsselishet volledig saneren van overstorten op
HEN-water vóór hetjaar 2006.Doorde hoeveelheid afvoerend oppervlak en de aanwezigheid van stuwgebieden met aanzienlijke hoogteverschillen blijkt dit in de praktijk
onuitvoerbaar. Om dezereden stelt het waterschap dat,boven opde basisinspanning van
zeven millimeter interne en twee millimeter
externe berging, een randvoorziening met een
extra berging van 13millimeter aangelegd
moet worden. Het oppervlak dat bij extreme
neerslag viahet rioolstelsel afvoert naar de
overstort, iscirca 14ha1'.Dit deel van het stelsel heeft een berging vanzeven millimeter,
zodat 15millimeter externe berging volstaat,
hetgeen overeenkomt met een inhoud van
2.150kubieke meter.
Om tebepalen ofeen helofytenfilter een
geschikt alternatiefis vooreen bergbezinkbassin,zijn het zuiveringsrendement, de
inpasbaarheid en de kosten van belang.
Een bergbezinkbassin iseen overdekte
betonnen constructie waarin het overstortwater wordt opgevangen. Dewerking berust
op twee principes:een bergingsfunctie en vuilreductie door bezinking. Bijeen bergbezinkbassin wordt het geborgen rioolwater na de
bui afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie,
waarbij het effluent nog steeds verontreinigingen bevat.Dit isbuiten studiegelaten, daar
alleen gekeken isnaar devuilvracht op het
locale ontvangende oppervlaktewater. Slechts
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het surplus van het influent (doorstroomde
fase; na volledige benutting van de berging)
komt, na gedeeltelijke bezinking, op het
oppervlaktewater terecht. Helofytenfilters zijn
in tedelen indrie hoofdtypen: een vloeiveld,
een verticaal doorstroomd filter (infiltratieveld)eneenhorizontaal doorstroomd filter.
Een vloeiveld lijkt het beste alternatief te zijn
bij plaatsingachter eenriooloverstort, aangezien dit type een relatiefgrote bergingscapaciteit bezit engoed bestand is tegen stootbelastingen. Een vloeiveld iseen bassin met een
permanente waterlaag vancirca 20tot 30cm,

Eenvloeiveldalshelojytenji!ter(foto: BrinkVoswater).

begroeid met moerasplanten (helofyten) zoals
riet, divetsesoorten biezen en lisdodde. Om
het gevaar van stank en overlast door insecten
(muggen) te reduceren, moet het water in
beweging blijven. Door enkele aanpassingen,
zoalseen verdiepte ontvangzone en een grotere
permanente waterlaag, wordt het afvalwater
meer geleidelijk op het filter afgelaten en vindt
door menging een reductie van stoffenconcentraties plaats.In tegenstelling tot de overige
hoofdtypen vindt bij een vloeiveld voornamelijk oppervlaktestroming plaats,waardoor het
wortelstelselgrotendeels ontzien wordt. Dit is
van belang,aangezien aanzienlijke concentratieverschillen in het water kunnen optreden.
Tijdens een riooloverstorting wordt het waterpeil opgezet tot maximaal 50cmboven het
permanente peil.Ondanks dat (nog)geen duidelijkheid bestaat overdeexactebijdrage van
de helofyten aan dezuivering,berust dezuiverende werking van een vloeiveld op het bezinken en afvangen van zwevende stof, diffusie
van opgeloste stoffen naar debodem, mineralisatie (afbraak) van organisch materiaal en nutrièntenopname door micro-organismen en
vegetatie.Na een verblijftijd van circa 20dagen
(bergende fase) wordt het watergefaseerd afgelaten op het oppervlaktewater. De verwachting
isdat een vloeiveld achter eenoverstort in staat
isdeemissie naar het oppervlaktewater te
reduceren.
InNederland zijn reeds twee werkende
vloeivelden achter een riooloverstort bekend:
in Houten en Bergeijk. De zuiveringsrendementen hiervan zijn echter nog niet bekend.

Dimensionering vloeiveld
Het benodigde volume van het vloeiveld is
berekend door degemiddeldejaarlijkse BZVemissie van het vloeiveld gelijk testellen aan
dievan een bergbezinkbassin met een inhoud
van 2.150kubieke meter. Met behulp van een
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voor stikstofen fosfor zelfs onder de streefwaarde.In dedoorstroomde fase wordt de
MTR-waarde slechts enkele keren overschreden, teweten voorfosfaat enlood.Dit treedt op
bijextreme neerslaggebeurtenissen met zeer
grote herhalingstijden. Vermeld dient te
worden dat ook het effluent vaneen bergbezinkbassin niet altijd aan de norm voldoet.
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Tabel 2geeft degemiddelde jaarlijkse
emissies weer van deriooloverstort en de
bestudeerde randvoorzieningen. Dejaarlijkse
vuilvrachten, afkomstig uit het helofytenfilter,
zijn voor stikstofen loodgroter dan van het
bergbezinkbassin. Dit istoeteschrijven aan de
vuilvracht die na berging nogaanwezig is in
het natuurlijk gezuiverde water dat wordt
afgelaten opdeBovenSlinge.Het aflaten van
hetgeborgen water gebeurt echter geleidelijk,
enzoals vermeld met relatieflage concentraties aan verontreinigingen (onder MTR), waardoor negatieve effecten inde ontvangende
waterganggeringzullen zijn.
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DeBZV-uitworpvanderandvoorzieningen.

rekenmodel isop basis van een eenvoudige
waterbalans en dezogeheten stippengrafiek
vanKuipers,een neerslagreeks overdejaren
1926tot 1963, per bui berekend wat de overstortvolumes zijn met debijbehorende BZVvrachten4'.Voorhet berekenen van de vrachten
zijn dekarakteristieke concentraties van het
referenticstelsel vanBodegraven2' gehanteerd
en isonderscheid aangebracht in zwevende en
opgeloste BZV-ftactie. Indedoorstroomde fase
ishet rendement opdezwevende fractie van
het bergbezinkbassin op75procent gesteld,
terwijl vanwegedeonzekerheid met betrekking tot deverrichtingen voor het vloeiveld
een rendement van 50procent is gehanteerd.
Tijdens debergende fase blijken helofytenfilters in depraktijk hoge zuiveringsrendementen tehalen 3'.Voordeopgeloste enzwevendeBZV-fractie dieachterblijft is daarom
respectievelijk een rendement van95en90procent aangenomen 4 '. Met het model is berekend
dat degemiddelde emissie uit het bergbezinkbassinjaarlijks circa 27kgBZVbedraagt. Om
eengelijke emissie uit het helofytenfilter te
verkrijgen, blijkt voorde aangenomen rendementen een volume van 3.100kubieke meter te
volstaan (3.550kubieke meter inclusiefeen in
deLeidraad Rioleringaanbevolen overdimensionering van 15 procent5 j . Met een bergende
diepte van 50cm, bedraagt het effectief benodigd oppervlak7.100m 2(bruto oppervlak circa
één hectare).
Inafbeelding 1 isdeBZV-emissievan de
beide randvoorzieningen uitgezet tegen de
herhalingstijd van neerslaggebeurtenissen.
Hieruit blijkt dat deBZV-uitworp van een
helofytenfilter geringer isbij neerslaggebeurtenissen dieweinig frequent voorkomen (herhalingstijd groter dan eens per driejaar). Bij
neerslaggebeurtenissen die vaker voorkomen
dan ongeveereensperdriejaar, loost het
helofytenfilter wel(zij het na natuurlijke zui-

vering) en het traditionele bergbezinkbassin
niet op het oppervlaktewater. Bij neerslagfrequenties groter dan 1,3keerperjaar vinden
geen overstorten plaats.

O n z e k e r h e d e n e n risico's
Inventarisatie emissies
Mededoor het kwetsbare karakter van het
ontvangende oppervlaktewater heeft een
inventarisatie plaatsgevonden van de emissie
uit deverschillende randvoorzieningen met
betrekking tot de nutriënten totaalfosfaat en
-stikstof,alsmede voor lood.Het Waterschap
Rijn enIJsselstreeft opkorte termijn naar het
bereiken vandeMTR-waarde voorzoveel
mogelijk stoffen. In tabel 1 staan dezuiveringsrendementen diegevonden zijn in de literatuur engebruikt zijn in het model. Wanneer
dezerendementen worden gehanteerd, volgt
datdeemissievan het helofytenfilter na berging bij allegebeurtenissen onder deMTRwaarde ligtvoor debeschouwde stoffen en

Tabe

Door het ontbreken van voldoende praktijkgegevenszijn derendementen voor het
vloeiveld tijdens doorstroming voordeveiligheid relatieflaagaangenomen. Inde praktijk
zullen derendementen naar verwachting vergelijkbaar zijn met dievan een bergbezinkbassin,waardoor deemissies van het
helofytenfilter zoals vermeld in tabel 2mogelijk lagerzijn. Eenrisico isdat vloeivelden
vorstgevoeligzijn enook temperaturen lager
dan circa ro°Cnegatievegevolgen kunnen
hebben op hetzuiveringsrendement. Vooralsnogisdit echter nietgetalsmatig uit te drukken.Uit deverdeling vande neerslaggebeurtenissen, die aanleidinggeven tot een
riooloverstort, blijkt echter dat slechts zeven
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Gemiddeldejaarlijkseemissiesuitriooloverstort,helofytenfilter enbergbezinkbassin (ing/l).
effluent
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procentvandezebuienoptreedt tussen
novemberenapril.Koppelingvanbovenstaand
gegevenmetdelageoverstortfrequentie leert
datditrisicogeringis(theoretisch eensinde
2ojaar).

bassinachterdeoverstortaandeLeeghwaterweginWinterswijk. Eenhelofytennlter beslaat
weleengroteroppervlakdaneenconventionelerandvoorziening.Dezeruimteisaande
Leeghwatcrwcgbeschikbaar.Doordegrotere
dimensiezalbijgrote,weinigfrequente,overstortvolumeshetvloeiveldminderongezuiverdwaterdoorlaten naardeBovenSlingedan
eenbergbezinkbassin. Bijkleine,vakervoorkomende,overstortvolumes laathet bergbezinkbassinnietsdoor,terwijlhet helofytenfdter
hetwaternaeenzuiveringsperiodevan20
dagenalsnogaflaat.Ditresulteertvooreen
helofytenfdter ingroteregemiddeldejaarlijkse
stofvrachten voorstikstofenlood,maareen
kleinerestofvracht voorfosfor. Deconcentratiesinheteffluent vaneenhelofytenfdter tijdensdedoorstroomde fasezijn overhetalgemeenlagerdanvoorhetbergbezinkbassin in
dedoorstroomde faseenzijnopeenenkeleuitzonderingnalagerdandeMTR-waarde.De
concentratiesvanstikstofenfosfor inhet
effluent vanhethelofytenfdter nadebergende
fasevoldoenzelfsaandestreefwaarde.Voor
loodligtdezeconcentratiebovendestreefwaardemaarbenedendeMTR-waarde. Een

KostenvergelijIcing randvoorzieningen
Deaanlcgkostenvaneen helofytenfiltcr
(ophoofdcomponenten] blijken lageruitte
vallendanvaneenbergbezinkbassin. Het
onderhoud vaneenhelofytenfdter isarbeidsintensiefenperiodiekdientsaneringplaatste
vinden(eensindetientot 15jaar),waarbij
tevensdevegetatievervangendientteworden.
Omdezeredenenzijndebeheerskostenvan
hetvloeiveldhoger.Derandvoorzieningen zijn
vergelekenopbasisvandenettocontante
waarde(periodevan20jaar).Dekostenvoor
aanlegenbeheervanhethelofytenfdter bedragenglobaaleenhalfmiljoen eurotegentwee
miljoen eurovooreenbergbezinkbassin.
Conclusie
Uitdestudieblijkt dateen helofytenfdter
eengeschiktalternatiefis vooreenbergbezink-

helofytenfdter isaanzienlijk goedkoper,visueelaantrekkelijker enduurzamerdaneen
bergbezinkbassin.Hetwerkelijke rendement
vaneenhelofytenfiltcr blijft echteronzeker.
DeLIFE-subsidicbiedtdemogelijkheid om
dezeinnovatievemethodeuit teproberen.Een
goedemonitoringisnoodzakelijk ominzicht
tekrijgen indewerkingeneffectiviteit vaneen
helofytenfdter achtereenoverstort.*
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