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Het doel van het onderzoek was tweeledig:
nagaan ofde ontwerpcriteria in de praktijk
leiden tot degewenste emissiereductie én
ervaring opdoen met het beheer van een
dergelijk systeem in de stad.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN EEN BEZINKBASSIN
MET HELOFYTENFILTER

Evenlatenbezinken?
JOIANDA VAN DLJK, D I E N S T WATERBEHEER EN R I O L E R I N G
BELINDA BOEKEE, DIENST WATERBEHEER EN
EILARD JACOBS, D I E N S T W A T E R B E H E E R EN

RIOLERING

RIOLERING

Om tot eenduurzaam gebruik van stedelijk water te komen ishet noodzakelijk dat de uitstoot van
vuil àoorgemengde engescheiden rioolstelsels verminderd wordt. InAmsterdam zijugoede resultaten behaald met een bezinkbassin met een helofytcufilterbij een regcuwateruitlaat. In 1953 begon de
Dienst Waterbeheer enRiolering met een onderzoek naar de toepasbaarheid van het hclojytenjilter.
STOWA, stichting RIONED, provincie Noord-Holland. Werkgroep Riolering West-Nederland en
deprojectgroep Ijburg betaalden meeaan het onderzoek.
Het onderzoek isuitgevoerd aan deErasmusgracht inAmsterdam-west. De Erasmusgracht maakt deel uit van de stadsboezem, het
grachtcnstclsel dat in open verbinding staat
met het Noordzeekanaal. Op de Erasmusgracht zijn diverse uitlaten van het regenwaterriool aangesloten. Het riool verzorgt de
afwatering van de woonwijken en verkeerswegen in het achterliggende gebied. Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van
z,37hectare, waarvan r,84hectare (78procent)
verhard is.Dewoonwijk in het gebied is
gebouwd in dejaren '20en '30en bestaat voornamelijk uit hoogbouw. Er issprake van vrij
intensiefautoverkeer. Door één van de straten
loopt een trambaan.
Het helofytenfilter isaangelegd als een
eiland in de gracht, omringd door minimaal
drie meter water. Het regenwater wordt eerst
opgevangen in een,door houten stuwen,
afgescheiden stuk gracht dat fungeert als
bezinkbassin. Het filter is ingericht als een
zogenaamd wortelzonesysteem, wat inhoudt
dat het water horizontaal door het filter
stroomt. Hiervoor isgekozen, omdat dit
systeem het minste beslag legt op de ruimte.
Deeerste meters van het filter vanafde
instroomzijde liggen lager, zodat dit deel als
vloeiveld functioneert. Er is uitgegaan van
een maximaal verval van 20cm over het filter,
zodat de afstroming uit het regenwaterriool
niet wordt belemmerd. Wanneer het waterpeil in het bezinkbassin hoger wordt dan het
maximale verval, treedt een overstort in
werking.
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De beplanting van het filter bestaat uit riet.De
verblijftijd iszogekozen dat 50procent reductie van nutriënten op kan treden. Verder zijn
bij het ontwerp van het filter en het bezinkbassin de volgende uitgangspunten gehanteerd:1'")-^).
•ontwerpbasis van het
filter
: 0,050 mï/m 2 /dag
• te behandelen debiet
: 144m'/dag
• berging in het bezink
bassin
roi mï
• maximaal aantal keren
werking vandeoverstort : 12 keer/jaar
•verwachte nutriënten
belasting
: 15kg N/ha/jaar
2,3kg P/ha/jaar
• gemiddelde reductie
nutriënten
:50%
• gemiddelde
afvoercoëfficiënt
:0,6
• gemiddeldejaarneerslag:760 mm
•gemiddelde verblijftijd :5dagen

Het rendement van het systeem is bepaald
aan de hand van de samenstelling en hoeveelheid van het water op een drietal punten: het
afstromend water uit het regenwaterriool
(influent), het instromend water uit het
bezinkbassin in het filter ('bezonken water') en
het uitstromend water uit het filter
(effluent/gezuiverd regenwater).
Het helofytenfrlter isverdeeld in twee
filterbedden. Iederdeel isafzonderlijk te
bemeten en te bemonsteren (zieafbeelding r).
De hoeveelheden influent en effluent zijn
gemeten met flowmeters. De bemonstering
van het influent, bezonken water en effluent is
volumeproportioneel uitgevoerd. De monsters
zijn geanalyseerd op chloride, elektrisch geleidend vermogen, dezuurgraad, het zwevend
stof nitraat, nitriet, kjeldahl-stikstofi ammonium, totaal-fosfaat, sulfaat en in enkele
gevallen CZV,zware metalen en PCBen
PAK's.6!.

Resultaten
Kwantitatief
In afbeelding 4iseen overzicht gegeven
van de totale hoeveelheden influent, neerslag,
verdamping en effluent over een periode van
tweejaar.
Uit de afbeelding blijkt dat de hoeveelhe-

Takl 1.

Rendementenbezinkbassin,jilterentotaal
(in*).
bezink- filter totaal
bassin

zwevend stof

1996

1997
totaal-stikstof 1996

JO

77
6&

67

89

53

4"

72

totaal-fosfaat

1997
1996

54

45

75

iS

43

53

chroom

1997
1996

83

50

92

koper

1997
1996

90

1997
Het systeem kreeg hiermee de volgende
dimensies:)-'!
peil oppervlaktewater
maximum peil bezinkbassin
ontwerp bovenkant filter
oppervlak totaal
oppervlak bezinkbassin
oppervlak
filterbed

zink

83

8

91

60

95

82

96

78

78

93

93

nikkel

W7
1996

79

44

75

4-

cadmium

1997
1996

73

41

lood

1997
1996

69

67

90

1997
1996

92-

65

97

PAK

87

63

95

:NAP-0,40 m.
:NAP-0,20 m.
:NAP-0,10 m.
: 1380m 2
:560m 2
:720 m 2

25

1997

51

51

3

PLATFORM

den effluent veel kleiner zijn dan de hoeveelheden influent. Tijdens de uitvoering van het
proefproject hebben zich diverse problemen
voorgedaan. Zo bleek dat het percentage neerslagdat tot afstroming kwam, veel lager
uitviel dan aangenomen is bij het ontwerp van
het filter. Deaanname wasdat 60procent van
het regenwater tot afstroming komt; gemiddeld bleek dit ongeveer 30procent te zijn.
Hierdoor ishet bezinkbassin in feite overgedimensioneerd.

riet waarschijnlijk te weinig voedingsstoffen
op kunnen nemen, omdat het water dat
vanuit het bezinkbassin in het filter stroomt
reeds lageconcentraties nutriënten bevatte.
Tenslotte bleek dat door lekkage bij de
houten stuwen en mogelijk ook door infiltratie naar het grondwater grote verliezen naar
de Erasmusgracht zijn opgetreden, waardoor
de hoeveelheden effluent veel minder zijn dan
de hoeveelheden influent.

Verder zijn er vanaf het begin van het
project problemen geweest met degroei van
het riet. Omdat de zetting van het filterbed
niet volgens verwachting plaatsvond, is het
mogelijk dat riet tedroog stond. Ook heeft het

Kwalitatief

Ajb.

het bezinkbassin, het filter en het totale
systeem weergegeven.
Het blijkt dat met name het bezinkbassin
zeer effectief isvoor dezuivering van het
regenwater. Hogeemissiereducties worden
gehaald voor zwevend stof, nutriënten, zware
metalen en PAK. Deresultaten vandezuivering door het helofytenfilter zijn wisselend.
De totale rendementen van het gehele systeem
zijn voor alle stoffen hoog.
Om vast te kunnen stellen ofeen bezinkbassin met een helofytenfilter een effectieve
maatregel isals alternatiefvoor een verbeterd
gescheiden stelsel, is in tabel 2voor een aantal
stoffen degemiddeldejaarlijkse vuiluitworp
van een verbeterd gescheiden stelsel vergele-

Door lekkage bij de stuwen kan er geen
volledige water- en stoffenbalans worden
opgemaakt. Naast de influentverliezen die
door lekkagezijn opgetreden is het mogelijk
dat
Aß.4
Totalehoeveelhedeninfluent,effluent, neerslagenverdamping.
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Fotogenomenvanafderandvanhetbezinkbassin.

met name in droge periodes warer vanuit de
Erasmusgracht in het bezinkbassin is
gestroomd. Omdat niet bekend isom hoeveel
water het gaat, ishet moeilijk te kwantificeren
wat de beinvloeding isopde metingen die
vctrichtzijn.
Het water dat bemonsterd isals bezonken
water, isin natte perioden, als alleen maar
sprake isvan uitstroom, ook daadwerkelijk
bezonken water.Na een droge periode is het
influentwater echtet gemengd met grachtwater en isde meting minder representatief Het
rendement van het filtet kan wel worden
bepaald,omdar de kwaliteit van het instromende en het uitstromende water bekend is.

Aß.3

Fotogenomenaande instroomzijdevanhet
ƒIter.

Om ondanks de lekkage van de stuwen
een uitspraak te kunnen doen over de werking
van het bezinkbassin isde kwaliteit van het
water in deErasmusgracht vergeleken met de
kwaliteit van het bezonken water. Wanneer de
kwaliteit van het grachtwater slechter is dan
de kwaliteit van het bezonken water, betekent
dit dat de werking van het bezinkbassin is
onderschat. Indien het omgekeerde het geval
is, isde werking overschat.
In tabel rzijn voor een aantal representatievestoffen de totalejaarrendementen van

ken met devuilvrachten van het influent, het
bezonken water en het effluent in deErasmusgracht. Degegevens van het verbeterd
gescheiden stelsel zijn afkomstig uit Heerhugowaard. Daar ligt voor zover bekend het
enige verbetetd gescheiden stelsel waaraan
intensiefgemeten is.De locatie in Heerhugowaard isrepresentatief voor woongebieden
met laagbouw van recente datum in een niet
industriële omgeving met weinig
autoverkeer*).
Zoals verwacht blijkt dat de vuiluitworp
uit het gescheiden stelsel bij de Erasmusgracht [influent] veelgroter isdan de vuiluitworp uit het verbeterd gescheiden stelsel in
Heerhugowaard. Devergelijking van de
vuiluitworp van het gehele systeem (effluent)
met die uit het verbeterd gescheiden stelsel
laat zien dat deze voor alle stoffen kleiner is.
Maar ook het resultaat van alleen het bezinkbassin blijkt over het algemeen al vergelijkbaar te zijn met dat van het verbeterd gescheiden stelsel.

Kosten
Ook financieel gezien is het toepassen van
een helofytenfilter met bezinkbassin als randH2O
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vgs Heerhugo- influent
bezinkbassin
effluent
waard
Erasmusgracht Erasmusgracht Erasmusgracht

zwevend stof
kjeldahl- stikstof
totaal-fosfaat
CZV
chroom
koper
zink
nikkel
lood
Tak
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Vuiluitworpen[omgerekendnaarkcj/ha/jaar).

voorziening een aantrekkelijk alternatief De
aanleg en exploitatielasten van de randvoorziening komt intotaal op ongeveer 600.000
gulden, terwijl deombouw van het gescheiden stelsel naar een verbeterd gescheiden stelsel voor 1000meter wordt begroot op ruim één
miljoen gulden.
Een ander voordeel isdat niet alle straten
opgebroken hoeven te worden. Een bezwaar is
het ruimtebeslag van met name het
hclofytenfilter. Alsgekozen wordt voor de
aanleg van alleen een bezinkbassin zijn het
ruimtebeslag en de kosten aanzienlijk kleiner.
Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat met name
het bezinkbassin een hoog zuiveringsrendement heeft voor zwevende stof, nutriënten,
zware metalen en PAK.Het filter zorgt voor
een verdere reductie van de stoffen. De vuiluitworp van het bezinkbassin isvoor alle stoffen
vergelijkbaar oflager dan van een verbeterd
gescheiden stelsel.Na het passeren van het
helofytenfiker isde vuiluitworp nog lager.
Ook financieel gezien isde randvoorzienmg voordeliger.Gezien de hoge kosten van

de aanleg en de relatiefgeringe bijdrage van
het filterdeel aan de totale reductie van de
vuiluitworp had in dit geval volstaan kunnen
worden met de aanleg van een bezinkbassin al
dan niet met een kleiner filterdeel.
Alsde hierna genoemde aanbevelingen
over de dimensioncring en aanleg van een
randvoorziening worden opgevolgd isde
verwachting dat een grotere rol zal zijn
weggelegd voor het filterdeel.

filter stroomt. Omdat doorgrotere aanvoer van
voedingsstoffen de werking van het filter positiefwordt beïnvloed, isde verwachting dat ook
het zuiveringsrendement omhoog zal gaan.
Welzalbij detoepassing van een kleiner
bezinkbassin deoverstort wat vaker in werking
treden.Om opwoeling van bezonken vuilzoveel
mogelijk tegen tegaan ishet hydraulisch
ontwerp van het bezinkbassin van groot belang.
Het isaan teraden om vóór het systeem in
werking treedt een goed aangeslagen rietveld te
hebben. Met name bij laagbelaste systemen kan
zelfs overwogen worden het rietveld te bemesten om degroei van het riet te bevorderen.
Wanneer sprake isvan een systeem dat
onregelmatig wordt belast, is het belangrijk
dat de waterstand geregeld kan worden, zodat
het bij aanhoudende droogte mogelijk is het
water in het filter langer vast te houden.
Hetonderzoeksrapport 'Helofytenfiker Erasmusgracht'isoptevragen bijjolanda vanDijk
(035]6477727. r
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ONBEWAAKTETIJDELIJKE MONSTERNAME
METDEVEGAMON 98/TP2!
Volledig s t a n d a l o n e

Betrouwbare techniek

De draagbare monsternemer V E G A M O N 98/TP2 ishet ideale ins-

De V E G A M O N 98/TP2 iszelfaanzuigend enkan worden gebruikt

trument voor lozingcontroles, metingen na calamiteiten, kwaliteitsbe-

voor tijd-, flow- en gebeurtenisafhankelijke monsternames. De

heer enandere toepassingen waarbij regelmatig van locatie gewisseld

monsteropslag van 24x 1liter biedt u daarbij alle ruimte. De T P 2

moet worden. Dankzij deingebouwde, oplaadbare accu, deafsluitba-

is bovendien voorzien vaneenuniek, gepatenteerd luchtverdeelsys-

re, slagvaste behuizing enhet geringe stroomverbruik (2000 monster-

teem enafsluiter, waardoor onderhoud enafstellen toteen absoluut

names opéén accu) kand e T P 2 volledig onbeheerd worden ingezet.

minimum teruggebracht zijn.
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