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Onderscheiden worden eenprimair eneen
secundair helofytenfilter. Bijtoepassing van
eenprimair helofytenfilter komt het afvalwater
direct ophethelofytenfilter. Eensecundair
helofytenfilter wordt voorafgegaan dooreen
voorbezinkinstallatie bijvoorbeeld inde vorm
vaneenklein BBB ofeen bergbezinkriool

Hdofytenfüterah
randvoorzienina

Dimensionering
Eengoede vergelijking vandeaanlegen
beheerskosten ende inpasbaarheid inde
omgeving vandesystemen ismogelijk nadat is
bepaald welke omvang eenhelofytenfilter met
een vuilreducerend vermogen vergelijkbaar
met eenBBB van165kubieke meter heeft.
Hiertoe isinhetontwikkelde model dejaarlijkse vracht aanCZVinheteffluent vande
systemen berekend bijeengemiddeld jaarlijks
neerslagverloop.Destelselgegevens terplaatse,
de hydraulische randvoorwaarden enhetzuiverend vermogen vanhet bergbezinkbassin
zijn hierbij alsrandvoorwaarden gehanteerd.
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Bij hevige regenval kanhetrioolstelsel deovervloed vanwater nietaan. Hetmetafvalwater vermengderegenwaterstroomt danvia rioolovcrstorten m lietoppervlaktewater. Landelijk werken
gemeentenaanderealisatievande basisinspanning. Hierbij wordt devuillast van riooloverstorten
ophetoppervlaktewatergemiddeld metzo'1150 procentgesaneerd. Gemeenten kiezen, naast bronmaatregelen (zoals afkoppelen), veelalvoordeaanleg vanconventionele randvoorzieningen zoalshet
bcrgbczinkbassino/het bergbezinkriool. Detoepassing vaneenhelofytenfilter isineen aantal situaties cmgoed alternatiefvoorde aanleg vaneenkostbaar bergbeziukbassin.
Hetgemengde rioolstelselvandewijk Ter
Laan,indegemeente Bedum,stortjaarlijks
diversemalen overopdeTerLaanstermaar,een
watergangzonder verhoogde waterkwaliteitsdoelstelling,aanderand vanBedum.Volgens
hetBasisrioleringsplan (BRP)uit 1995zoumet
deaanlegvaneenbergbezinkbassin (BBB)van
165kubiekemeter achter dezeoverstort worden
voldaan aandebasisinspanning. Degeraamde
aanlegkosten van eenBBBindegegeven situatie
bedragen ruim een halfmiljoen gulden. Onderzocht isofdetoepassingvaneen helofytenfilter
hiereengoedalternatiefzou kunnen zijn. Door
dewaterkwaliteitsbeheerder ishierbij alsvoorwaardegestelddathethelofytenfilter minimaal
eenevengoedevuilreductie zou moeten realiseren alseenbergbezinkbassin volgensde uitgangspunten vangenoemd basisrioleringsplan.
Knelpunt bijdevergelijking vandezetwee
systemen isdedimensionering vanhet
helofytenfilter. Degroottevanhetbenodigde
helofytenfilter isberekend metbehulpvaneen
doorDHVontwikkeld rekenmodel.Achtereenvolgens lichtditartikeldewerkingvan beide
systemen toe,evenalsdedimensionering van
het helofytenfilter, devergelijking vanbeide
systemenendepraktische toepassinginBedum.

kingsproces inhetbassin. Hetbezonken materiaalenhetoverstortwater datinhetbassinis
achtergebleven wordt teruggepompt naarhet
rioolstelsel envervolgens afgevoerd naarde
zuiveringsinstallatie. Eenhelofytenfilter heeft
eveneens eenbergend vermogen eneenzekere
mate vanbezinking waardoor hetvuilgehalte
bij hetvol-endoorstromen vanhetfilter ineen
overstortsituatie zalafnemen. Hetwaterdat
achterblijft ophet filter, wordt niet teruggepompt naar hetrioolstelsel, maar doorhet
helofytenfilter gedeeltelijk biologisch gezuiverdenvervolgens ophet oppervlaktewater
geloosd.Ditproceskanworden gestimuleerd
doorhettoevoegen vanzuurstof tijdenshet
recirculeren vanhetafvalwater overhet filter.
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In deafbeelding zijn dejaarlijkse vrachten

Jaarlijksevuiluitworpvan eenbergbezinkbassinvan 165kubiekemetereneensecundairhelofytenfiltervan
240kubiekemeter(met BBR).
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Voorafgaand aande vergelijking vande
toepassing vaneenbergbezinkbassin metde
toepassing vaneenhelofytenfilter, wordtde
werking vandesystemen toegelicht. Een bergbezinkbassin heeft, naast een bergend volume,
een vuilreducerend vermogen door hetbczin-
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Devuiluitworp vaneenrandvoorziening is
onder meer afhankelijk vandebuigrootte.Op
basisvandefrequentie, degrootre vandebuienenhetzuiveringsrendement vaneenbergbezinkbassin, isdejaarlijkse vuiluitworpvan
een BBB meteen volume van165kubieke
meter berekend. Methetontwikkelde modelis
vervolgens hetbenodigde volume vaneen
helofytenfilter alsprimaire enalssecundaire
voorziening bepaald. Hierbij is rekening
gehouden metdespecifieke zuiveringsrendementen vanopgeloste enbezonken delen inde
doorsrroomde endecirculerende faseinhet
helofyrenfilrer enineenbergbezinkriool (BBR)
met eeninhoud van57kubieke meter,datvoor
het secundaire helofytenfilter kanworden
geplaatst. Indegegeven situatie ishetbenodigde volume vanhetsecundaire helofytenfilter bepaald op240kubieke meter envaneen
primair helofytenfilter op425kubieke meter.
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Bergbezinkriool +
Helofytenfilter
Bergbezinkbassin

PLATFORM

aanCZVinheteffluent vaneenbetgbezinkbassinmeteenvolumevan165kubiekemetet
eneensecundaithelofytenfiltet meteenvolumevan240kubiekemetetweetgegeven(met
57kubiekemeterBBR).Dezejaarvrachten zijn
indezesituatievootbeidesystemennagenoeg
gelijk(hetoppervlakonderdelijnen).Indeze
benaderingisrekeninggehoudenmetdejaarlijksefrequentie vandebuien.
Dezeafbeelding toontdatindegegeven
situatiehetsecundairehelofytenfilter bijbuienmeteenhoeveelheid neetslagtussende 12
en17millimeter eenhogerjaarlijks CZVvuiluitworpheeft danhetbetgbezinkbassin.Bij
zwaatderebuienheeft hethelofytenfilter een
geringerevuiluitworpdanhet betgbezinkbassin.
Opeenvolgendebuienkunnendeverblijf-

tijdvanhetafvalwatetophet helofytenfiltet
zodanigverkortendatonvoldoendevuilteductieplaatsvindt.Conform deLeidraadRiolering
isdaaromuitgegaanvanoverdimensionering
met15ptocent.Hetbenodigdevolumevaneen
helofytenfilter, meteenvuiluitworpgelijkaan
eenBBBmeteenvolumevan165kubiekemeter,
isvoordegegevensituatiemethetdimensioneringsmodelgelijkgesteldaaneensecundair
helofytenfilter van275kubiekemeter(meteen
BBRvan57kubiekemeter)ofeenprimair
helofytenfilter van490kubiekemeter.
Systeemkeuze in Bedum
Nadardeomvangvanhetprimaireenhet
secundairehelofytenfiltet isbetekend,isde
toepassingvaneenhelofytenfilter, opbasisvan
eengrootaantalaspecten,vetgelekenmetde
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aanlegvaneenbergbezinkbassin.Ookandere
randvoorzieningen,zoalshetbergbezinkriool,
debergingszakendeRiotube,zijn indezevetgelijking meegenomen.
Uitdezevergelijkingblijktdatdeaanlegkostenvaneenptimaitenvaneensecundair
helofytenfilter (inclusiefBBR),lagerzijndan
deaanlegkosten vaneenbergbezinkbassin.
Hetbeheervanhethelofytenfiltet isechter
arbeidsintensiever danhetbeheetvaneen
BBB.Bijeenvergelijking vandecontante
waardevanhethelofytenfilter (inclusiefBBR)
enhetBBB,waarbijdekostenvootaanlegen
beheetzijnmeegenomen,blijkt het helofytenfilter metBBRduidelijkminderkostbaat.
Indeptaktijk bestaatmeerervaringmet
hetgebtuikvaneenBBBofeenBBRalsrandvoorziemng,danmettoepassingvaneen
helofytenfilter alsprimaireofsecundaire
randvoorziening.VoorBedumgeldtdatde
toepassingvaneensecundair helofytenfiltet
meteenBBRgoedinpasbaar isindelokale
situatieendeaanlegweinigoverlastzalgeven
voordeomgeving.Bovendienisdeverwachtingdathetfilterinopetationele toestand
eveneensweinighinderzalgeven.
DegemeenteBedumheeft opbasisvande
kostenveigelijking,degoedeinpasbaarheid in
deomgevingendeeenvoudigemogelijkheid
omindegegevensituatiehet helofytenfilter
grotertemaken,gekozenvootdeaanlegvan
eensecundairhelofytenfilter (incombinatie
meteenbetgbezinkriool)alstoetepassen
tandvoorziemnginTetLaan.Inmiddelsis
gestartmetdeaanleg.Verwachtwotdtdathet
helofytenfilter gereedisindeeerstehelft van
ditjaar.
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Toepassingsmogelijkheden
Metdezebenaderinglijkt deweggeopend
naareenbrederetoepassingvan helofytenfiltetsalstandvoorziening,zoalsditin bijvoorbeelddeVerenigdeStatenenindeons
omtingende Eutopeselandenhetgevalis.Toepassingvaneenhelofytenfilter isveelalminderkostbaardanconventionelerandvoorzieningen,waardoorgemeentenen
waterbeheerderseffectieve!deovetlastvan
riooloverstortingen kunnen aanpakken.
Helofytenfiltets kunnenopbepaaldelocaties
eenbelangrijke bijdrageleverenaanderealisatievandebasisinspanningenhetwaterkwaliteitsspoor.Helofytenfiltets btekenmet
namebactetiëlevetontreinigingenzeergoed
af Daaromkunnenhelofytenfiltets eenbijdrageleverenaande(vetdere)verminderingvan
risico'sdiezijn verbondenaanhetgebruikvan
oppervlaktewater indeomgevingvanriooloverstotten.•
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