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N E D E R L A N D S E BIJDRAGE AAN ZUIVERINGSPROJECT

UV-installatie

MoerasinMoermansk
buffertegenvervuiling
Kolawater
Waterzuiveringdoormiddelvankunstmatige 'wetlands'kanookinzeerkoude.gebiedeneenserieuze
bijdrageleverenaanreinigingvanoppervlaktewater.EenNederlands-Zweeds-Estlands-OekraiensRussischprojectnabijdenoord-RussischestadMoermanskmoetdataantonen. Daarwordtajvalwaterdooreennatuurlijk/iltraties_ysteemgestuurd alvorensindeKolarivierteverdwijnen.DeRussischeautoriteiten hopendeonderzochtemethodiekopejroteschaaltekunneit,gaantoepassen.
Hetpilotprojectdatsindsbegin ditjaar
draait,vindtplaatsophetterrein vaneen
zuiveringsinstallatie inhetplaatsjeShongoi,
op20kmvanMoermansk.Natraditionele
reinigingindeinstallatie wordthetwater
eensysteem ingestuurd datzigzaggend door
eenbedmetjongewilgenstammetjes voert.
Vervolgenswordthetbiologisch gereinigd
dooreentweedesysteem,datbestaatuiteen
2,5meterdikkelaagzandenstenen waarop
onder meerzeggeisgeplant.Hetwaterdat
vanhieruit uiteindelijkdeachtergelegen
Kola-rivierinsijpelt, iskraakhelderenontdaanvanallevervuiling."Hetverschilin
kwaliteit iszelfsmethetbloteoogmeteente
zien,"zegtIrinaVereshagina,hoofd Ecologie
enMilieubeschermingvanMoermansk
Vodokanal,terwijl zeeenkolossaleglazen
potmetopgevangenwater tegenhetlicht
houdt.
Dekwaliteit vanhetwaterdatinde
rivierterechtkomt, isvangrootbelangvoor
deregio.DeKolarivierisnietalleeneen

belangrijke paaiplaatsvoordezalm -jaarlijks wordeninderivier 11.000exemplaren
geregistreerd-maarookisderivierde
belangrijkste drinkwaterbron vooreen half
miljoen mensenophetKolaschiereiland. De
stadMoermansk, inhetuiterste noorden
vanRusland,isvoor45procentvanzijn
drinkwater aangewezenopdeKolarivier.

Tweeandereinitiatieven omeenhogere
zuiveringskwaliteit tebereikenleggenhetin
depraktijk aftegen hetkunstmatige moeras.
Eenvijvermetbiofilters dieopeenkilometer
of15vanShonghoi isaangelegd,geeft behoorlijke resultaten,maar levertgeenconstantekwaliteit.Bijvoorbeeld omdatbijgroteaanvoervanafvalwater bezinking minder
effectief is.Eldersinhetgebiedwordteen
zuiveringsinstallatie uitgerust meteenUVinstallatie.Eenprimatechniek, maarinde
huidigeRussischepraktijkeenveelteduur
middelomopgroteschaaltewordentoegepast.
Kunstmatige moerassenzijn daarentegenvoorrelatiefweiniggeldteconstrueren.
Zehebbenhuneffectiviteit eerderbewezen
insubtropischegebiedeneninlandenmet
eenzee-oflandklimaat.Zekerwanneerze
wordenaangelegd achterdevijvers,diede
hoeveelheid deeltjes perliteralreducerentot
ongeveer 50milligramperliter,kunnende
moerassen uitstekende resultaten opleveren.

Rationeel
DeorganisatieVodokanal- verantwoordelijkvoorhetwatermanagement inRusland-probeert bij waterzuiveringsinstallatieslangsderivierverschillende technieken
uitomdekwaliteit vanhetuitgestoten
water teverbeteren.Debestaande installaties,dieveelalstammen uitdejaren dertig
enveertigvandevorigeeeuw,vissenhet
grovevuilweg.Maarvooralfosfaten en
nitraten,dieachterblijven, zijn redentot
zorg.Afvalwater isnietalleenafkomstig van
huishoudens,maarookvancollectievelandbouwbedrijven enkippenboerderijen diein
destreekrondMoermansk opereren.

IrinaVereshagina,hoofdEcologieenMilieubescherming vanMoermanskVodokanal

DeNederlandse betrokkenheid bijhet
project looptopmerkelijk genoegviahet
Koninklijk Instituut voordeTropen(KIT).
"Wewareneerderbetrokken bijditsoort
projecten inwarmerestrekenenzagen
mogelijkheden omhiermeeaantehakenbij
eenbestaandproject bijdeKolarivier",verteltArnoldPieterse(KIT),diehetwetlandproject coördineert.Alsinds 1997onderzoekt
eenRussisch-Zweeds projectteam dewaterkwaliteit vande83 kilometer langerivier.
Hetproject brengtdebelangrijkste vervuilingsbronnen inkaartenheeft zichdetaak
gesteldeengoedfunctionerend systeemvoor

AkeMikaelsson,hoofdvanhetZweeds-Russischeonderzoek.
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Indemechanischezuiveringsinstallatie,dieuitdejarenveertigstamt,wordtgrojvui
nogdoormensenhandenuit hetafvalwatergevist

monitoring oppoten tezetten."Eenrationeel,gecomputeriseerd systeemdatvoor
iedereen teraadplegen is",verduidelijktÂke
Mikaelsson,hoofd vanhet Zweeds-Russische
onderzoek."Totvoorkort werkten alle
instanties langselkaar heen.Erwerdenwel
metingen uitgevoerd,maarde resultaten
daarvanwerden niet uitgewisseld".
Het nieuwemodel,waarbij deanalyse
wordtgevolgd door hetstellen vanprioriteiten,heeftgewerkt:de projectorganisatie
slaagdeerinbedrijven enorganisaties dieop
éénofanderemanier gebruik maken vande
Kolarivier teorganiseren ineenKolaWater
UsersPartnership.Hetdraagvlakvoorte
ondernemen actieswordtdaarmee vergroot,
terwijl deautoriteiten inhetPartnership een
duidelijkegesprekspartner hebben.Debundelingvankrachten vergroot ookdemogelijkheden omprojecten te financieren.
Participanten inhetPartnership betalen
namelijk eenvastebijdrage, terwijl deRussischeoverheden eerder meebetalen aanbreed
gedragen initiatieven.Opbouwvaneen
tweedewetland, inhetstadje Molochnoye,
ligtdaardoor binnen handbereik.Anders
dan inShongoi,wordt inditgevaleenverticaalsysreemgebouwd.
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Deeerstereiniginginhetmoerassjysteem.gebeurtin eenzigzaggendheimetjonge
wihjenstammetjes.

"Wijdenkendatwebinnen afzienbare
rijd zelfsopvijfandereplaatsen inde regio
Moermansk metdezetechniek aandeslag
kunnen",vertelteenuitermate enthousiaste
hoofdingenieur Y. Fedosovvan Murmansk
Vodokanalinzijn kantoor teMoermansk.
Behalvebij rioolwaterzuiveringen bij dorpen
enstedenziet hij ookeenrolvoordemoerassenweggelegd nabij degrote kippenboerderijen,dieverantwoordelijk worden gehoudenvoordeergstevervuilingvan het
rivierwater.
Hereersreproject inShongoi isniet met
Russisch,maar met EU-geldopgezet.De EU
wildat in 2025alleafvalwater inEuropaaan
dezelfde hogestandaarden voldoet.NoordRusland valtdaar ookonder.Opkostenvan
deEUisdewetland- techniekopverschillendebreedtegraden inEuropauitgeprobeerd.NadeOekraïne,waardetechniekook
eensuccesbleek,washetarctischegebied
aandebeurt.HetKITkoppeldehet project
aanhetKola waterkwaliteitsproject.

Heldenwerk
HetwetlandbijShongoiwerdindeeerste
koudeendonkeremaanden vanditjaaraan-

gelegd."Echteenheldenwerk",zegtVereshagina.Hersysteemmoetdagelijks500
kubiekemeterwaterkunnenverwerken.Zeggedieophetmoerasisgeplant,is afkomstig
vandehoogveengebieden indenabijeomgeving.Dezemoerasplant isbijzonder geschikt
voorhetproject doorzijnzeerlangewortels.
Devegetatiekanzowelboven-alsondergrondsstikstofenfosfor opslaandiezichin
hetwaterbevinden.Bovendienstaandelange
wortelszuurstofaf Datlaatstestelt bacteriën
diezichonderdegrondbevindeninstaat
hun reinigendewerktedoen,metname bij
hetafbreken vanorganischmareriaalinhet
water.Schadelijke bacteriënenvirussen wordeninhetsysteemeveneens uitgeschakeld.
Ookindewinter,wanneerhetinhetgebied
zeerkoudkanwordenendezonzichmaandenlangnietlaatzien.Desneeuwdiehet
moerassysteem danbedekt,fungeert als
deken.Hetafvalwater, dateengemiddelde
temperatuur heeft van i6°C,kanongestoord
zijn wegzoekendoorhetsysteem.
Studenten vandeEstlandse deskundige
prof dr.U.Mander (Universiteit vanTartu)
voereninhetwetland enin het laboratorium metingen uitomdewerking vanhet
moeras teonderzoeken.Mander wasnauw

betrokken bij dekeuzevoor tegebruiken
planten endewijze vanopbouw van het
wetland.Hij deedeerdeiervaringen metde
waterzuiveringtechniek opinEstland.In
twaalfmoerassenvoorafwaterreiniging die
hijdaar bouwde,bereiktehijgoederesultaten.Invrijwel allegevallen slaagdehij erin
dehoeveelheden organischmateriaal,stikstofenfosfor tereducerenmet60tot 80procent,resulterend ineengemiddelde uitstoot
dieruim binnen delimieten diedeEUstelt.
Ookhierwerdgeenverminderde werking
vanhetsysteemgeconstateerd gedurende de
winteimaanden.
Aanhersysreemkleeft éénbezwaar:om
grotehoeveelheden water tekunnenzuiveren,moetengrotemoerassystemen worden
geconstrueerd, omdarhet waterrelatieflang
door hetsysteem wordtvastgehouden.Fedosov:"Geenprobleem hier,wantwehebben
enormveelruimte.Jehebtergeen dure
techniek voornodigenhet kostgeenenergie.Jelaatgewoondenatuut zijn werk
doen", f
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ACTUALITEIT

TUenZHEW sluiten
convenant
DesectieGezondheidstecltniekvandeTU Delft
enhetajvalwaterketenbednjfvanhetHoogheemraadschapvanUirwaterendeSluizengaan
hunkennisvandeajvalwaterprobiematiek
gezamenlijkverieruitwerken.
Daartoehebben het hoogheemraadschapendeTUDelft op16septemberjl.een
overeenkomst getekend.
Hethoogheemraadschap wilmetde
overeenkomst bereikendatdekennisvan
zuiverings-enrioleringstechnologie oppeil
blijft. Datisvanbelangomdekwaliteit van
dewaterketen inHollands Noorderkwartier,
samen metdegemeenten,verder teverbeteren.
Deuniversiteit wildeeigenkennis bij
hetschapindepraktijk toetsen.Beidepartijenwerkenalsamen inenkele projecten.

Dezesamenwerkingverlooptgoed.
UitwatetendeSluizenstelt45.000euro
en200mensuren beschikbaar;deuniversiteit levert 1000onderzoeksuren, diegebruikt
wordenvoorherschrijven enbeoordelen van
projectvoorstellen, het begeleiden van
ondetzoekenenhet beantwoorden vanvragenvanhetschap.C

MTOF
InhetAquatech-beursnummervanH20zijn
onderanderedeslibontwateringssystemen
vandefirmaMTOFuitUtrechtbeschreven.
DenieuweNetzscheContipressdieMTOFnu
ookinNederlandlevert,heeftverschillende
voordelentenopzichtevananderebestaande
slibontwateringssystemen.Inhetartikel
werdvermelddathetdrogestofgehaltena
ontwateringtweetotzesprocentlagerligt
danbijbestaandecontinuwerkendeslibontwateringssystemen.Ditmoetnatuurlijk zijn
hoger.Onzeexcusesvoordeverwarring.

advertentie

Is groundwater
ortanf~
Het meten van de grondwaterstand en
grondwatertemperatuur was nog nooit
zo eenvoudig en betrouwbaar.
Maak kennis met de kleinste grondwater
datalogger ter wereld.

JÛ

De Diver: de kleinste in afmetingen,
de grootste in prestaties.
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