Nabehandeling van effluent totbruikbaar oppervlaktewater in een
moerassysteem met helofyten en waterplanten, opzet van een vierjarig
demonstratieproject op praktijkschaal op rwzi Everstekoog

Inleiding
Onlangs zijn in H 2 0 de resultaten samengevat van een vooronderzoek naar de
nabehandeling van effluent van de rwzi
Everstekoog op het eiland Texel tot bruikbaar oppervlaktewater in een moerassysteem [1].Het voorbereidende onderzoek
in het experimentele moerassysteem
('proefsloot') op Texel heeft uitgewezen
dat ook met een beperkt ruimtebeslag interessante zuiveringsresultaten te bereiken
zijn met gedefosfateerd effluent van een
oxydatiesloot [2].Met deze proefsloot werd,
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In een aantal specifieke gevallen dragen
nog andere bijzondere omstandigheden er
in Nederland toe bij dat (in de toekomst)
zeer hoge eisen gesteld zullen gaan worden
aan de kwaliteit van het effluent. Vooral
wanneer het effluent geloosd moet worden
op kleine wateren, zoals dat op bijna alle
Waddeneilanden het geval is, zijn hogere
eisen dan gemiddeld al snel in beeld.
Lozingen van effluent op minder goed
doorspoelbare wateren, of wateren met
een natuurfunctie vragen ook om extra
kwaliteitsverbetering.
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;
naast gunstige effecten op de zuurstofhuishouding en verwijdering van stikstof,
fosfaat en zwevend stof, een vergaande
desinfectie bereikt. Heide [3] wees er al op
dat desinfectie met natuurlijke systemen uit
milieuhygiënische overwegingen veel aantrekkelijker is dan chemische desinfectie.
Bij Uitwaterende Sluizen wordt effluent van
de rwzi's Wervershoof en Wieringen nog
met chloorbleekloog gedesinfecteerd.
Inmiddels is een moerassysteem op praktijkschaal aangelegd, waarin het gehele
effluent van de rwzi wordt nabehandeld.
In de kosten van het moerassysteem werd
bijgedragen door de rijksoverheid via de
zgn. REGIWA-regeling. In een vervolg
hierop wordt geprobeerd het effluent in te
zetten bij de oplossing van het verdrogingsprobleem op Texel [2].De hiervoor
aangevraagde subsidie in het kader van de
Gebiedsgerichte Verdrogingsbestrijding
(GEVEBE) is inmiddels toegekend.
Tijdens de droge zomers van de afgelopen
jaren was in de doorspoelbare watergangen
het water afgezien van zoute kwel vrijwel
geheel afkomstig van de vijf rwzi's op het
eiland.
Het gebruik van moerassystemen als
effiuentpolisher is nog geenszins ingeburgerd in de Nederlandse zuiveringspraktijk.
De aanscherping van tal van normen voor
het oppervlaktewater en de steeds specifiekere doelstellingen voor de functies van
het oppervlaktewater leiden tot verdergaande zuivering van effluent dan alleen
de verwijdering van stikstof (zie ook [4])
en fosfaat.

Op de langere termijn zal echter ook
nagedacht moeten worden over een verbetering van effluenten, die op grote, goed
doorspoelbare (boezem)wateren worden
geloosd. In de eerste plaats omdat in rijksen provinciale plannen (Derde Nota Waterhuishouding, Waterhuishoudingsplan de
provincie Noord-Holland) gesteld is dat de
functie 'ontvangen van grote puntlozingen'
slechts van tijdelijke aard kan zijn.
In de tweede plaats omdat de functie
van boezemwateren erop gericht is om
de polderwatersystemen te voorzien van
water van een goede kwaliteit. Lozing
van effluent staat op gespannen voet
met deze functie.
Een verdere onderbouwing van de
bestaande kennis is vereist, om het gebruik
van moerassystemen als effiuentpolisher
in de praktijk op zijn waarde te toetsen.
Daarmee kan ook een bijdrage worden
geleverd aan de oplossing voor de ongewenste effecten van effluenten en het
beleid dat erop gericht is om deze effecten
in de toekomst verder te minimaliseren.
Gedurende vier jaar, vanaf 1995, wordt in
een samenwerkingsverband tussen het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier te
Edam en de Vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie van de Universiteit Utrecht onderzoek uitgevoerd om de
bruikbaarheid van het systeem op praktijkschaal aan te tonen. Het onderzoek wordt
financieel ondersteund door Stowa, RIZA
en NOVEM.
In deze publikatie wordt het praktijk-

Samenvatting
Bij de rwzi Everstekoog op Texel is
in 1994 met REGIWA-subsidie een
moerassysteem met helofyten en waterplanten aangelegd om de waterkwaliteit
van het gezuiverde en gedefosfateerde
effluent verder te verbeteren voordat het
op de kleine binnenwateren van het
eiland wordt geloosd.
Er wordt gedurende vier jaar door het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende
Sluizen in Hollands Noorderkwartier
te Edam en de Vakgroep Botanische
Oecologie en Evolutiebiologie van de
Universiteit Utrecht onderzoek uitgevoerd. Het project omvat allereerst de
'monitoring' van de werking van het
moerassysteem, waarbij gelet zal worden
op de verwijdering van zwevende stof,
CZV en bacteriële verontreiniging,
totaal- en ortho-fosfaat, totaal en mineraal stikstof, ijzer en sulfaat. Ook zal de
invloed van het systeem op de macroionensamenstelling en het zuurstofgehalte van het effluent worden gevolgd.
Een tweede belangrijke doelstelling
is de optimalisatie van het technologisch
beheer van de rwzi en het moerassysteem. Het gaat hierbij om het sturen
van de zuiveringsprocessen door het
aanbrengen van variatie in het peilbeheer, de dosering van FeCl 3 dan wel
FeS0 4 bij de defosfatering en het beïnvloeden van de minerale vorm van stikstof (ammonium dan wel nitraat) in het
effluent van de rwzi. Ook zal gekeken
worden naar de bedrijfszekerheid van
het helofyten/waterplantensysteem.
Vastgesteld zal worden in hoeverre het
systeem een continue kwaliteit van het
effluent garandeert die voldoet aan de
aangescherpte lozingsnormen, en in
hoeverre deze kwaliteit te sturen is via
het technologisch beheer van rwzi en
systeem. Hierbij zal een gedegen studie
worden gemaakt van de afzonderlijke
zuiveringsprocessen in het systeem.
Het onderzoek zal voorts resulteren
in de vaststelling van een set van
eenvoudige monitoringparameters waarmee het functioneren van het moerassysteem op de lange termijn kan worden
getoetst. Er zullen richtlijnen worden
gegeven voor inrichting en beheer.
Uiteindelijk zullen met dit demonstratieproject op praktijkschaal de mogelijkheden van soortgelijke moerassystemen
om effluent van rwzi's te veranderen in
bruikbaar oppervlaktewater aangetoond
worden.

systeem beschreven en wordt een overzicht
gegeven van het geplande onderzoek.
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Aß. 1-Situatieschets vanhet moerassysteem vande rwziEverstekoog.

In latere publikaties zal worden ingegaan
op resultaten met het moerassysteem en
optimalisatie van de bedrijfsvoering.
Het moerassysteem Everstekoog
In het moerassysteem Everstekoog wordt
het gehele effluent van de rwzi Everstekoog
op het eiland Texel behandeld.
Het debiet van het afvalwater was gemiddeld in 1995 3875 m 3 per dag. De droogweeraanvoer (dwa) is circa 3400 m 3 /dag,
de maximale aanvoer bij regenweer (rwa)
is 12.000 mVdag. De belasting van de rwzi
is in de winter 26.000 i.e. In de zomer is de
belasting door de toeristen circa 50%
hoger. Het debiet wordt minder door het
toerisme beïnvloed.
De rwzi is een zeer laag belast actief-slibsysteem (oxydatiesloot). Voor fosfaatvastlegging wordt in de rwzi FeS0 4 gedoseerd.
Mede hierdoor is de kwaliteit van het
effluent gemiddeld goed. Zie [1]. Tijdens
de zomerpiek is de nitrificatie echter niet
altijd volledig.
Wel bevat het effluent door de chemische
defosfatering hogere concentraties aan ijzer
en vooral sulfaat dan het binnenwater op
Texel. Na de aanleg van de drinkwaterleiding onder het Marsdiep door wordt
drinkwater van de vaste wal betrokken,
dit drinkwater is veel minder zacht dan
het voorheen gebruikte mengsel van duinwater en distillaat uit de drinkwaterfabriek.
Het moerassysteem is in 1994 gereedgekomen en ingeplant.
Het systeem (afb. 1) bestaat uit:
- een voorbezinkvijver,
- negen parallelle sloten, lengte 150 m,
breedte 6,5 tot 7 m,
- een afvoersloot.
De totale inhoud is circa 7140 m 3 , de
hydraulische verblijftijd bedraagt bij dwaaanvoer 2,1 dagen, bij gemiddelde aanvoer

1,8 dagen. Zie ook tabel I. Bij hoge aanvoer
wordt water voor de overstorten opgestuwd.
Hierdoor kan de inhoud 1000 tot 1500 m 3
(ca. 20%) groter worden.
TABEL I - Dimensies vanhet moerassysteem.
oppervlakte inhoud verblijftijd bij
dwa (dagen)
(m2)
(m3)
voorbezinkvijver 3.480
9 sloten
elk 980
afvoersloot
830
totaal

13.110

4.400
2.360
367
7.143

1,3
0.T
0,1
2,1

Elke sloot is in twee delen verdeeld.
Het eerste deel met een diepte van 0,2 m
is ingeplant met helofyten (vier sloten met
riet en vier met lisdodde). Het tweede deel
van de sloten met een diepte van 0,5 m is

voorzien van waterplanten. In de negende
sloot zijn geen helofyten of waterplanten
aangeplant, deze fungeert als blanco.
In de voorbezinkvijver zijn vier drukdozen
(voor debietmeting), aan het eind van elke
sloot en in de afvoersloot elk één drukdoos
aangebracht. Ook zijn zes (in 1996 negen)
zuurstofmeters met ingebouwde thermometer en twee redoxmeters beschikbaar
om op gewenste plaatsen in het systeem
continu te meten. Om de weersinvloeden
in te kunnen schatten zijn een buitenthermometer, een lichtmeter, een windmeter en een regenmeter opgesteld.
De meetresultaten worden per 5 minuten
gemiddeld en opgeslagen in dataloggers
en dagelijks vanuit Edam uitgelezen.
Om de waterverdeling te kunnen sturen
zijn de sloten voorzien van instelbare
meetschotten. De meetschotten aan de
kopzijde van de sloten zijn alle op dezelfde
hoogte gesteld. Het debiet, dat door een
sloot stroomt kan ingesteld worden door de
breedte van een meetschot te veranderen.
Ook aan het eind van elke sloot bevindt
zich een meetschot. Hiermee kan het
debiet door een sloot worden gemeten.
In 1995 waren alle overstorten aan het
eind van de sloten even breed. Vanaf 1996
zullen door aan het eind van enkele sloten
andere overstorten aan te brengen meer
wisselingen in de waterstand teweeg
gebracht worden. Dit om de denitrificatie
in de bodem van het helofytendeel te
bevorderen. Door een hogere waterstand
toe te staan bij een hoge aanvoer bij regen
(rwa) kan een groot deel van de extra
aanvoer gebufferd worden.
Tussen de sloten zijn vrij brede paden

Foto 1.- Overzicht mocrassysteem Everstekoog. Opvoorgrondhelofytendeelvande sloten. Daarachterhet deelmet
ondergedoken waterplanten. Rechts is deblanco sloot.
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Foto 2. - Eén van de
mectkasten.

aangelegd om het terrein toegankelijk te
maken voor onderhoudsmaterieel.
Onderzoeksopzet
Het beschreven onderzoek heeft drie
hoofddoelstellingen:
1. 'monitoring' van de werking van het
helofyten/waterplantensysteem;
2. optimaliseren van het systeem zodat zo
goed mogelijk aan de vooraf gestelde
normen wordt voldaan;
3. kennis en ervaring verzamelen voor
eventuele toepassing bij andere zuiveringsinrichtingen.
Onderzocht zal worden welke combinatie
van moerassysteem (met Riet of met Grote
Lisdodde) en waterplantensysteem de
beste resultaten oplevert met betrekking
tot de zuurstofhuishouding, de verwijdering van E. coli, ortho-P, ammonium,
nitraat, totaal N en P, ijzer en sulfaat,
leidend tot een waterkwaliteit die zo goed
mogelijk aansluit bij die van de doelstellingen voor het Texelse oppervlaktewater.
Hierbij zal niet alleen water worden
geanalyseerd, maar zal ook nagegaan
worden in welke mate processen (opname
in planten, bacteriële omzettingen, opslag
in de bodem) voor de veranderingen in
watersamenstelling verantwoordelijk zijn
en welke effecten op de zuurstofhuishouding optreden. Voorts zal aandacht
besteed worden aan het effect van verschillende beheersmaatregelen (zoals maaien
van de vegetatie, kroosverwijdering, sturing
van het proces in de rwzi naar nitraat-N
versus ammonium-N, etc) op de werking
van het moerassysteem. Er zal op beperkte
schaal aandacht worden besteed aan het lot
van enkele microverontreinigingen in het
systeem. Om de bijdrage van de bodem
beter in te kunnen schatten zullen in
samenwerking met de Universiteit van
Groningen diffusieprofielen van zuurstof,
sulfide en redox gemeten worden.

Opbrengsten van het onderzoek
Het onderzoek is een demonstratie van de
waarde, mogelijkheden en kosten van een
moerassysteem voor de nabehandeling van
effluent van een oxydatiesloot op praktijkschaal.
Hierbij zijn de volgende punten van
belang:
- de water- en stoffenbalans van het
moerassysteem;
- het verloop en optimalisatie van de
afzonderlijke zuiveringsprocessen;
- het technologisch beheer van de rwzi
en het moerassysteem. Hierbij zal onder
meer ingegaan worden op effecten van het
peilbeheer, van dosering van FeCl 3 of
FeS0 4 voor defosfatering, van variatie in
de kwaliteit van het effluent van de rwzi
(bv. een nitraat- dan wel ammoniumbelasting) en van het maai- en schoningsbeheer;
- de bedrijfszekerheid van het moerassysteem, ook bij de sterk wisselende aanvoer door regen (blijft de desinfecterende
werking behouden bij rwa?). Een voordeel
hierbij is, dat het systeem in de wintermaanden, als veel minder toeristen op het
eiland zijn onderbelast is;
- een set van eenvoudige monitoringsparameters om het functioneren van het
moerassysteem te volgen;
- richtlijnen voor inrichting en beheer.
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'Integratie van waarnemingen en modellen': een
nieuwe generatie
informatiesysatemen voor
beleid en beheer
Waarnemingen en modellen vormen de
basis onder ons inzicht in het functioneren
van de Nederlandse watersystemen.
Met de modellen zijn we ook steeds beter
in staat om voorspellingen te maken.
Evenwel de uitkomsten zijn steeds
omgeven met de nodige onzekerheden.
Deze kunnen zowel het gevolg zijn van
onzekerheden in de modelaansturing
(bijv. begin- en randvoorwaarden, externe
factoren, etc.) of beperkte kennis van de
optredende processen. Door waarnemingen
te integreren met modelresultaten kunnen
deze onzekerheden vaak in belangrijke
mate worden gereduceerd.
Deze integratie wordt ook wel aangeduid
als 'data-assimilatie'. De eerste dataassimilatietechnieken zijn ontwikkeld
voor weersvoorspellingen. In de meteorologie, waar nu al ervaring van enige
decennia bestaat, hebben deze technieken
zich ondertussen bewezen. Ook voor golfen waterstandsverwachtingen zijn de laatste jaren belangrijke toepassingen gemaakt.
Toepassing op het gebied van stoftransporten, morfologie en ecologie staat nog in
de kinderschoenen, maar wordt op dit
moment in vele kaders aangemerkt als een
belangrijk aandachtsgebied.
Om het thema Integratie van waarnemingen en modellen een impuls te
geven heeft de Raad van Overleg voor
het Fysisch-oceanografisch Onderzoek
van de Noordzee (RvO) het initiatief
genomen tot een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor de periode 1996-2001,
waarin de activiteiten van de RvOinstituten gebundeld en op elkaar afgestemd worden. Dit onderzoek is gericht op:
- verbetering van meetstrategieën en
optimale inrichting van meetnetten;
- bevordering van een geïntegreerde en
toegesneden inzet van remote sensing
technieken, veldwaarnemingen en
modellen;
- verbetering van de informatievoorziening
voor de voor beleid en beheer, alsmede
aanverwant onderzoek, relevante fysische
parameters en processen.
Nadere gegevens van het onderzoeksprogramma, alsmede een exemplaar van de
brochure, zijn verkrijgbaar bij: Secretariaat
RvO, p/a Rijkswaterstaat Rijksinstituut
voor Kust en Zee/RIKZ, Postbus 20907,
2500 EX Den Haag, tel. 070-3114258/259,
fax 070-3114321, E-mail:
scheffer@rikz.rws.minvenw.nl.

