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enwaterplantenvijvers gevoerdomvervolgens
ingelaten tewordenindeLaarakkerseWaterleiding.Hetovertolligewaterwordtviaafvoervijver 1eneenwaterbeheersgemaal afgevoerd
naardeMaas.
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WaterschapdeMaaskant heeftzijn rioolwaterzuiveringLandvanCutjk uitgebreid.Hoeweldeverbouwingleidttoteenaanzienlijkeverbeteringvandeeffluentkwaliteit, wildehetwaterschaptoch
strevennaareen nog betereenmetnamenatuurlijkere waterkwaliteit vanheteffluent. Omdeze
kwaliteittebereiken,wordtheteffluent vande rwzi^eloosdopoppervlaktewaterdat isingerichtals
moerassysteem.Vanuitditsysteemwordtcontinu waterdeLaarakkerseWaterleidingingeleidom
zodoendeeenbijdirrgeteleverenaandeverdo^in^sbesmjdin^ m datstroomgebied.Hetoverschot
aan waterwordtvanuithetmoerassysteemopdeMaascjeloosd middelseenwatcrbeheers^emaal.
WaterschapdeMaaskantbegoninseptember 2000insamenwerkingmetSTOWAen
GTDOost-Brabanteen monitoringsonderzoek
vanhetmocrassystecm.Ditonderzoek duurt
driejaar. Hetbelangrijkste doelishetvolgen
vandewerkingvanhetsysteemendeinvloed
ervanopdeomgeving.Bovendienkanopbasis
vandemonitoringsresultatenhetbeheer,het
onderhoudeneventueeldeinrichtingopzijn
meriteswordenbeoordeeld. HoogheemraadschapUitwaterendeSluizenneemtdeelaan
hetonderzoekvanwegezijn ruimeervaring
methetmoerassysteem opEverstekoog(Texel)
enomdatdewerkingvanhetgroteremoerassysteemvanLandvanCuijkvergelekenzal
wordenmetdatvanEverstekoog.
Witteveen+Bosvoerthetonderzoekuit.
Inditartikelwordenderesultatenvanhet
eerstemonitoringsjaar gepresenteerd.Uitde
resultaten blijkteeneersteindicatievande
werkingvaneenzuiveringsmoeras vandeze
omvangachtereenrioolwaterzuiveringsinstallatie.
Nawatopstartproblemen bedragende
zuiveringsrendementen voortotaal-stikstofen
totaal-fosfaat circa40respectievelijk 45procent,wathogerisdanverwacht.Mogelijkspelenhierin nogaanloopaspccteneenrol.Hetis
nogtevroegomuitspraken tedoenoverhet
effect vanhetmoerassysteem opdeomgeving.
Moerassysteem
Hetmoerassysteem vanLandvanCuijk,
oftewel hetgeheelaanslotenenvijvers,iseen
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laagbelastsysteemvan3,9hagroot.Het
bestaatuitzeslangeentweekorte helofytensloten,tweevijversmetwaterplanten enenkelevijversenslotenvoortransportendistributievanhetwater(ziefotoenafbeelding 1).Als
heteffluent denabazinktanks vanderwziverlaat,komthetinverdcelvijvers.Vandaaruit
wordteengedeelterichtingde helofytensloten

Hetmoerassysteem.

Peronderdeelvanhetmoerassysteemis
aantegevenwelkeprocessenbijdragen aande
verbeteringvandekwaliteitvanhet effluent.
DebeschrevenprocessenzijnookwaargenomeninEverstekoog1.
Helofytensloten
Indehelofytensloten spelentalvanzuiveringsprocesseneenrol,zoalssedimentatie,
flocculatie, vormingvanbiofilms (perifyton),
afbraak doorbiofilms en omzettingsprocessen
indewortelzone.Doordezeprocessenvindt
stikstofverwijdering eningeringematefosfaatverwijdering plaats.Alsgevolgvanbegrazingdoorwatervlooien (Daphnia)verandertde
samenstellingvanzwevendestofinhet effluentenvindtdesinfectie plaats.
Vijvers met waterplanten
Devijvers metvoornamelijk ondergedokenwaterplanten dienenvoorhetherstelvan
dezuurstofhuishouding inheteffluent, zodat
hetbetergeschiktwordtalsoppervlaktewater.
Inheteffluent isdenatuurlijke zuurstofdynamieknamelijk geheelafwezig. Bijvoldoende
verblijftijd indezevijverskandezuursrofdynamiekzichinrobuustevormherstellen.
Toevoervijver en ajvoersloot
Detoevoervijver enafvoersloot dienenin
hoofdzaak voorhettransportendeverdeling
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Schematischeweergave moerassysteem.

vanhetwateroverhetsysteem.Indetoevoervijver kan, bijvoldoendeverblijftijd, deverwijderingvanzwaremetalen plaatsvindendoor
bezinkingvanhetfijnezwevendeslib. De verblijftijd indezevijverisechterbeperkt ten
opzichtevandieindenabezinktanks,waardoorverwijdering vanzwaremetalennaarverwachtingslechtsinzeerbeperktematezal
plaatsvinden.
Gehelesysteem
Inhetgehelesysteemvindt infiltratie
plaats,waardoordiversestoffen mogelijk inde
toplaagvandewaterbodem wordenvastgelegd.Verdervindtdoorhetgehelesysteem
detransformatie vanzwevendestofplaats.
Doorpassagevanhetmoerassysteem verandert
dezwevendestofsamenstellingvankleine
actiefslibvlokken(effluent) inplantenresten
enalgen(ophetlozingspunt naarde LaarakkerseWaterleiding).
Onderbouwing keuze
Hetstroomgebied vandeLaarakkerse
Waterleidingheeft indrogeperiodes behoefte
aanextrawater(zomergemiddeld ongeveer 400
kubiekemeterperuur).DeLaarakkerseWatetleidinglooptdooreenecologischegevoelig
gebiedmeteenhogenatuurfunctie. Daarnaast
looptdezestroomookdooreenagrarisch
gebied.Hetwaterschapstreeft daarbij naareen
optimaleafstemming inwaterbehoefte voor
zoweldenatuur- alsdeagrarischefunctie van
hetgebied.Naastdekwantiteit isookde kwaliteiteenbelangrijk aspect.Hetintelaten
effluent magde waterkwaliteit nietverslechteren,bijvoorkeurzelfsverbeteren,zodatdeze
pastinhetstrevennaareenbetereoppervlaktewaterkwaliteit.Doorhetrealiserenvanhet
moerassysteemisgekozenvooreen natuurlijke
overgangvaneffluent naaroppervlaktewater
metterugkeervandezuurstofdynamiek.
Bovendienisheteennatuurlijkezuiveringsvorm.Doorditsysteemzaldefauna en flora
zichverderontwikkelen binnen hetzuiveringstetrein enindeomgeving.Financiële
aspecrenspelendaarnaastookeen belangrijke

rol. Voordeaanlegvanhetsysteemisgeen
extragrondaangekocht.Voorhetmoerassysteemzijn,behoudensenkelewaterdammen,
geenbetonconstructiesgebouwd.Ditbetekent
datdeaanlegkostenvoornamelijk bepaaldzijn
doorhetgraveneninrichtenvandeslotenen
vijvers.Hetbeheerenonderhoud vanderietslotenenwaterplanten zullenvooreengroot
deeldeoperationelekostenbepalen.Hetmoerassysteemiseenkosteneffectieve zuiveringsmethode,waarmeedeeffluentkwaliteit vande
zuiveringkanworden opgewaardeerd.
Monitoringsproject
Hetbelangrijkste doelvanhet praktijkonderzoekvanhetmoerassysteemLandvan
Cuijk is het'kijken hoehetsysteemwerkt'.Dit
doelslaatdusophetfunctioneten vanhet
moerassysteem,deinvloedervanopde
omgeving(medeinhetkadervanWetmilieubeheerende Wetverontreinigingoppervlaktewater),hetbeheervanhetsysteemende
opschalingseffecten.
Hetmonitoringsproject is nadtukkelijk
nietbedoeldomwetenschappelijke(onderzoeksvragentebeantwoorden.Hetdoelisom
bestaandewetenschappelijke kenniseneerder
indepraktijk opgedanerekenregelstetoetsen.
Hetmoerassysteem vanLandvanCuijk iseen
slaggroterdanbijvoorbeeld datvanEverstekoogop Texel.Metbehulpvandemonitoring
kunnen de gevolgenvandezeopschalingin
beeldwordengebracht.
Monitoringsplan
Alsuitgangspunt voorhetmonitonngsplangeldendedoelenoffuncties vandedeelcompartimenten vanhetmoerassysteem.Om
gevoeltekrijgen voorhetbelangvanbepaalde
processeninhetsysteemzijneerstglobale
balansberekingen uitgevoetd,waarbij gebruik
isgemaaktvankentallendiegebaseerdzijnop
metingeninEverstekoog.
Gegevensverwerking
Dewaterkwaliteits-enwatetkwanriteitsgegevenszijnverwerktin balansberekeningen.

Opbasisvandezeberekeningenzijn verwijderingspercentages voorstikstof fosfor, organischebelastingenzwaremetalenberekend.
Metbehulpvandebiologischemonitoring
wordtdewerkingvanhetfilterverder
gevolgd.Opbasisvansoortensamenstellingen
aantallenwordtbeoordeeld inhoeverrehet
systeemnaarbehorenfunctioneert enhet
effluent wordtgetransformeerd inoppervlaktewater.Daarbijzaldevergelijking met
hetkleineresysteemvanEverstekooginzicht
moetengevenindegevolgenvanopschaling.
Opbasisvandezevergelijkingzullen mogelijk
ontwerprichtlijnen wordengeformuleerd voor
moerasystemen terbewerkingvaneffluent.De
eersterapportageisafgelopenjanuariopgeleverd.
Resultaten
Functioneren van hetsysteem
Indeperiode2000-2001 isdebelastingvan
hetmoerassysteemenkelemalengewijzigd.In
deperiodeoktober2000t/mjanuari2001 iscirca20.000kubiekemeterwaterperdagdoorde
helofytensloten gevoerdomeengrootdeelvan
heteffluent vanderwzidoorhetmoerassysteemteleiden.Ditgafechteteentekotteverblijftijd vooreeneffectieve werkingvanhet
systeem.Vanafmei200twordt6.650kubieke
metetperdag(circa275 kubiekemetetper
uur)doorhetfiltergevoerd.Ditleverteenverblijftijd inhetsloten-envijversysteem opvan
circa5,5 dag. Zo'nvijftot 15procentvanhet
effluent uitdenabezinktankwordtviahet
moerassysteemnaardeLaarakkerseWaterleidingafgevoerd.Als alleengekekenwordt
naarde waterbalansvandehelofytensloten en
devijversmetwaterplanten,danblijktdat
neerslagenverdampingverwaarloosbaarzijn
(minderdantweeprocent).Vanafdezomer
van 2001 lijkt hetgtootstedeel(ongeveer
65 procent)vanhetwater,darinhet helofytensysteemwordtgelaten,ookdaadwerkelijk naar
deLaarakkerseWatetleidingtewordenafgevoerd.Debijdragevanwegzijging bedraagtin
dezomercircarienprocent.De grondwaterstand indepeilbuisstroomafwaarts vande
rwzilijkt enigszinsverhoogdtenopzichtevan
andetepeilbuizen indeomgevinghetgeenop
infiltratie kanduiden,maarhetisnogtevtoeg
omdaaroverdefinitieve uitspraken redoen.
Daarvooriseenlangeremeetreeksnoodzakelijkenmeerinformatie overandereinvloedsfactoren.
Sindsmei2001zuiverthetsysteemgoed
voorstikstofenfosfaat, waarmeerespectievelijkrendementen vanzo'n40 en45 procent
wordengehaald. Afbeelding 2toonthetverloopvantotaal-Nentotaal-Pinhetmoerassysteem.Deverwijdering viahet afgevoerde
rietismaarzeerbeperkt(zo'ndrieprocent
voorfosfaat enstikstof);hetgrootstedeel
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totaal stikstof (Nkj+N03+ N02)

vastgesteld.Alleen klasseo-slibwerd gevonden.
In 2001 zijn zuurstofmetingen uitgevoerd
om dezuurstofdynamiek vast tekunnen leggen.Ondanks het feit dat zich tijdens de meetsessies de nodige problemen voordeden, bleek
het mogelijk een patroon vast te leggen.
Afbeelding 3 geeft dezuurstofdynamiek weer
van het effluent in denabezinktank en de
aflaat naar de Laarakkerse Waterleiding voor
eenzomerdag. Hieruit blijkt dat een dagnachtritme aanwezig isen dat dus sprake is
van een natuurlijkere zuurstofdynamiek. Dit
jaar worden dezuurstofmetingen herhaald.
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Uit deecologische beoordelingvan het
functioneren komt naar voren dat het riet in
deaangeplante helofytensloten goed aanslaat.
Dewortelstokken lopen goed uit. Daarnaast
vormden de netplanten veel wortels in de
waterfase, waarmee het zwevende stof wordt
ingevangen. In deafvoervijvers vestigden zich
relatiefweinig waterplanten. De watersystemen worden, zeker in dezomer, sterk
overwoekerd door kroossoorten en flab
(draadalgen). Dit isgeen vreemd verschijnsel
bij een eutroof ondiep watersysteem met lage
stroomsnelheden.

fosfaat

CM

C\J

CNJ

CSJ

VerloopN-totaalentotaal-Pinhetmoerassysteem.

wordt dus vastgelegd in het achterhouden van
slib,devorming van perifyton en deaanwas
van riet- en waterplantenwortels. Voorstikstof

kan vervluchtiging viadenitrificatie nog een
rol spelen. Het opladen van de waterbodem
kan met deeenmalige meting nog niet worden

In het moerassysteem zit weinig vis.De
voorkomende giebels zijn bodemwoelers en
kunnen de komendejaren bij een sterke toename van hun biomassa dejonge spruiten van
waterplanten in de lente loswoelen en zorgen
voor een vertroebeling van het water, waardoor
ontkieming slechter plaatsvindt. Monitoring
vande visbiomassa isaan tebevelen.Uit het
macrofauna-onderzoek bleekdat inde helofytensloten een duidelijk overwicht aan muggelarven en wantsen voorkomt. In de afvoervijvers isdit veel minder eenduidig.
Beïnvloeding van rle omgeving

Ajb.y.

Hetdag-ennacht-ritme vandehoeveelheid zuurstofin denabezinktcmkendeajlaat vanhet moerassysteem.

zuurstof-dynamiek NBTen moerassysteem Land van Cuijk
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NBT
aflaat moerassysteem
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Noggeen relatie isvast testellen tussen
het geloosde gezuiverde water uit het moerassysteem en dewaterkwaliteit vande LaarakkerseWaterleiding. Dit isook niet goed te bepalen,aangezien geen concentraties
stroomopwaarts van derwzi bekend zijn.
Evenmin valt een percentuele bijdrage teberekenen, aangezien geen debietgegevens bestaan
van de watergangen. Welkan worden gesteld
dat het afte laten water uit het moerassysteem
voorstikstofwel,maar voor fosfaat geen verbetering betekent op basis vangemeten concentraties.Met betrekking tot debeïnvloeding van
degrondwaterstanden indedirecte omgeving
van het moerassysteem, lijken de metingen
van 2001 op een verhoogde grondwaterstand,
direct benedenstrooms de helofytensloten, te
duiden. Een langere meetperiode dient echter
te worden overzien voor het staven van deze
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conclusies.Degrondwaterkwaliteit laatop
sommigepunteneenoverschrijding vande
norm voorenkelemetalenzien,maar vertoont
momenteel noggeenverslechteringbenedenstroomshet moerassysteem.
Beheer
Vanuithetbeheerluidtdeconclusiedatde
hydraulischebelastingvanhet moerassysteem
endehelofytensloten automatisch goedwordt
gestuurd.Specialeaandacht vragennogwelde
weliswaarzeertijdelijke kwaliteitsverslechteringenvanheteffluent vanderwzi,omdat
dezemogelijk eengroteinvloedhebbenophet
functioneren vanhetmoerassysteem.Zoblijkt
datslibuitspoelingmogelijk toteenongewensteverhogingvanstikstof-en fosfaatconcentratiesnaardeLaarakkerseWaterleiding
leidt.Waargenomenverhoogdeconcentraties
lateneensterkverbandzienmeteenpieklozingaanzwevendstofuitdenabezinktank.
Vooreengoedfunctioneren lijkt hetechterwel
vanbelangombijeen(dreigende)slibuitspoelingintegrijpen,ditnatuurlijk bezienvanuit
hetoogpuntvaneenoptimalegereguleerde
'nazuivcring'.Hetmoerassysteem kan natuurlijkeveneenswordengezienalseen buffervoorziening.Piekeninheteffluent vande
nabezinktank wordendoorhetsysteem
gebufferd alvorenshetwaterwordt afgelaten
naardeMaasofnaardeLaarakkerseWaterleiding.Vanuithetontvangendegebied,indit
gevaldeLaarakkerseWaterleiding,dientte
wordenaangegevenwaardebehoefte ligt:het
bufferen vaneenverhoogdeafvoer (kwantiteit)
ofhetstrevennaareengoedekwaliteit.
Hetafgevoerde rietblijktslechtseenkleinepostindestikstof-enfosfaatbalans uitte
maken.Omdieredenlijkt maaienen afvoeren
inoktoberdusnietnoodzakelijk.Vanuithet
beheergezienkanhetrietdanookbeterin
december/januari wordenafgevoerd.In2001

zijnregelmatigkroosendraadalgenverwijderdomhetwatersysteem nietgeheeltelaten
verstikken.Ookditjaarisdezebeheersmaatregelwaarschijnlijk noodzakelijk.
Conclusies
Hetmocrassysteemlijkt metdehuidige
instellingengedurendedezomerperiodegoed
tezuiveren.Degemeten verwijderingspercentagesbedragen40en45procentvoorrespectivelijkstikstofenfosfaat. Overhetgeheelgenomenisdewaterbalansvoldoendesluitenden
zijn ergeengroteonbekende restposten.
Gezienhetkleineaandeelvanneerslagenverdampingindetotalewaterbalans,ishetniet
nodigomdezefactorendirecttemonitoren.
Aangeziendewegzijgingvolgensdewaterbalansvrijomvangrijk lijkt,ishetwel belangrijk
omdegrondwaterstand engrondwaterkwaliteitgoedteblijven monitoren.

kentallen alsdehoeveelheid aftevoerenmaaiselendeslibaanwasindeslotenenvijvers.
Opheteerstegezicht lijkt het functionerenvanhetsysteemvanLandvanCuijkvergelijkbaar metdatvanEverstekoog.Erzaleen
aantaljaargemetenwordenominkwantitatievezineventueleeffecten vanopschalingin
beeldtebrengen.
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Hetisnogtevroegomuitspraken tedoen
overheteffect vanhetmoerassysteemopde
omgeving.Zowelheteffect opdewaterkwaliteitenecologischekwaliteitvandeLaarakkerseWaterleidingalsheteffect opde
grondwaterstand endegrondwaterkwaliteit in
deomgevingvanhetsysteemzijn nogniet
goedinbeeldtebrengen.Ookishetnogte
vroegomuitspraken tedoenoverbeheers-

advertentie

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Hait|ema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstailatie
van u op ons. en houden deze voor u in de hand

Grondboorbedrijf Hait|ema BV is gespecialiseerd in
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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