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Moerassen geschikt
om organische stof
te zuiveren
Moerassenzijnzeergeschiktomorganischestofen ziekteverwekkende micro-organismen uitafvalwaterteverwijderen.Tochwordenzetotnutoeteweinigalsnatuurlijkezuiveraarsgebruikt. Dat
komtvolgensArthurMeulemandooreengebrekaangegevensoverzuiveringsprocessen encriteria
overaanleg enbeheervanmoerassen.Kleinschaligemoerassenbijwoningen,campings,endergelijke
hebbeneentoekomstalswaterzuiveraars,aldusMeuleman.Hijpromoveerdeop21 aprilopdit
onderwerpaandeUniversiteitUtrecht.
Arthur Meuleman ishoofd vandesectie
milieu-effecten waterwinning bij Kiwa.Hij
werktdaar alsecoloogaan verschillende
verdrogingsprojecten, deherinrichting van
dewaterhuishouding enalleswatte maken
heeft metdelastvanvoedingsstoffen, stikstofenfosfaat in het milieu.
Hij ismetzijn promotie-onderwerp
begonnen in 1988."Toenspeeldehet fenomeenmoerasalszuiveraar heelsterk.De
derdeNota waterhuishouding wasnet
verschenen.Vermesting vanhet aquatisch
milieu waseenheelbelangrijk item
geworden. Enmoerassen alszuiveraars
kwamen daarbij overwaaien uitAmerikaen
Scandinavië.Terwijl het beleidaandeene
kant je moet watdoenaandevermesting
vanhet milieu'zei,kwamaandeandere
kantereen leuke,milieuvriendelijke techniekvoorzuivering vanwater naarboven.
Het ideeeenmoeras tecreërenalszuiveraar
sloegaan."
Indieperiodevonden veeldiscussies
plaats over landinrichtingsplannen,
plannen waarin eenmoeras kon worden
aangelegdomdenatuur tegen afvalstoffen
tebeschermen."Goederichtlijnen voor het
ontwerp vandat soort moerassen waren
echter niet aanwezig",zegtMeuleman."Er
werden tepasofte onpas tegrote ofte
kleinemoerassen aangelegd. Meralsgevolg
datzenietaltijd goed functioneerden."
Meuleman interesseerde zichsowieso inde
rolvanmeststoffen in het milieu."Het was
eenonderwerp om eensgoed uit tezoeken",
zegt hij."Ermoesten goede ontwerpcriteria
komen.Ikkwam tot deconclusiedat een
moeras opeen bepaalde manier aangelegd
moetworden met minimaal een bepaalde
grootteeneengepast beheer."

Lauwersoog en Utrecht
Destudie vanMeuleman bestond uit
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onderzoek vantweemoerassen. Eén moeras
functioneert voordezuivering van huishoudelijk afvalwater: Lauwersoog.Eenander
moeras ishet blauwgrasland-reservaat langs
her riviertje DeMeije indeprovincie
Utrecht.Ditmoerassysteem wordt gebruikt
omrivierwater tezuiveren voordat het
water naar het voedselarme natuurgebied
gaat.Debelastingwasindit tweedegeval
dan ookveellager:één kilogram voedingsstoffen perhectaremoeras."In beide
moerassen hebben wegekeken naar welke
verwijderingsprocessen optreden, hoe
belangrijk zezijn enhoeze geoptimaliseerd
kunnen worden."
Het infrltratieveld te Lauwersoog
verwijderde zeerefficiënt organische stof
"Deaantallen pathogène micro-organismen
werden met meerdan99procent gereduceerd",aldus Meuleman."Dereductie was
voornamelijk hetgevolgvanonder meer het
afsterven vandeorganismen, sedimentatie
en adsorptie aan bodemdeeltjes.
Verwijdering vandenutriënten vond voornamelijk plaats viaopnamedoorderietvegetatieenbodemaccumulatie plaats."
Probleem vormde weldevervuiling van het
grondwater. "Demeesrenutriënten werden
niet verwijderd, maar srroomden via infiltratienaar het grondwater."
Het slotensysteem inhet blauwgraslandreservaatDeMeijeverwijderdezeer efficiënt
denutriënten stikstofenfosfor. Meuleman:
"Meerdan515procentvandejaarlijkse fosforbelastingenmeerdan80procentvandejaarlijksestikstofbelasting werdviadeopname
doordevegetatieenhetjaarlijks maaienvan
devegetatie verwijderd."

Conclusie
VolgensMeuleman komt dezuivering
vanwater inmoerassen tot stand dooreen
combinatie van fysisch-chemische enbiolo-

ArthurMeuleman.
gischeprocessen.Dezuivering van organischestoffunctioneert heelgoed."Dat geldt
ookvoordezuivering van bacreriën en
virussen.Voordezuiveringvandevoedingsstoffen stikstofen fosfor blijken de huidige
moerassen mindergeschikt. Dit heeft vooral
temaken met deverhouding tussen de
oppervlakte aan moeras ende hoeveelheid
stikstofen fosfor."
Debelangrijkste conclusiegaatoverde
belasting vanzo'n moeras."Jemagper
hectare moeras niet meerdan duizend kilo
stikstofenniet meer dan honderd kilo fosfor
verwerken,althans alshet huishoudelijk
afvalwater betreft. Alshet moeras gebruikt
wordt voordetoevoer vanwarer naar
natuurgebieden (zoalsDeMeije) dan ishet
maximaal honderd kilostikstofentien kilo
fosfor per hectare.Opgrond vandiekengetallen ishet éénenander uit terekenen.Er
isbijvoorbeeld zoveelkubiekemeter water,
erzitten zoveelvoedingsstoffen in.Datbetekent datje zoveelhectare moeras kunr
bevloeien."Isdebelasting meerdan bovenstaande,dan voldoet het watervaak niet
meeraandewettelijke kwaliteitscrireria.De
normen kunnen volgens Meuleman
gebruikt worden bij het ontwerpen van
dergelijke, toekomstige moerassen."Alleen
opdiemanier kaneenzohoog mogelijk
rendement worden voorspeld."
Depromovendus kwam totdezecriteria
door teneerstegoedtekijken naarde
processen zelfendeoptimalisatie daarvan.Je
weetdan bijvoorbeeld hoeveelkilo afvalstoffen men viahet maaienen verwijderen
vanvegetatieuitzo'n moeras kan halen.
Daarnaast isophetKiwa-kantooreendatabasegedraaid met 150vandit soortzuiveringsmoerassen inNoord-Amerika en
Europa.Indegrafiek iseenduidelijke knik
bij 1000kilostikstofrezien.Bijeen lagere

hoeveelheidstikstofontstaat een hoger
rendement. Danwerken diemoerassen heel
goed.Dan isookdekwaliteit vanhet water
dat eruit stroomt goed.Het voldoetaande
normen.Ophet moment datde belasting
veelgroter is,wordendewaterkwaliteitsnormen vaakoverschreden enisde efficiency
veelminder.Datzelfde geldt voor fosfor."

ringsinstallatienogeensextra tezuiveren.
BijHouten ligt eenmoeras dat gebruikt
wordt voorhet overstortwater. Het afvalwater wordt in het moerasgezuiverd.In
Friesland enZuid-Holland liggen
moerassendiegebruikt wordenvoorde
zuivering vanwater voor toevoer naar
natuurgebieden."

Weinig onderhoud

Kleinschaligheid

Het aardigevanzo'n moeras isdat het
relatiefweinigonderhoud vergt."De
beheers-en energiekosten zijn laag",zegt
Meuleman."Jekunt moerassen prachtig
inpassen in het landschap.Het terrein bij
Lauwersoogligtbinnen eencomplexvan
rietlanden.Alsje bovenop dedijk staatenje
naar beneden kijkr,ziejeeigenlijk alleen
maar veelriet."Voordeelvaneenmoerasis
dat het ookeennatuurwaarde heeft. "Er
zitten ookallerleibroedvogels en andere
dieren indat moeras.Erlopen verder
wandelpaden langs.Het iseenhele milieuvriendelijke manier vanzuivering waarvan
deomgevingookvoordeel heeft." Hij kent
moerassen inAmerika,diewatgroter qua
opzetzijn enwordengebruikt alseensoort
stadspark. "Datvind ikbeter dan een standaardzuiveringsinstallatie dieooknogeen
bepaalde hoeveelheid lawaai maakt."

Meuleman doeteenaantalaanbevelingen inzijn studie."Grond iseenschaars
goed inNederland", zegthij."Daarom ishet
sleutelwoord bijdetoepassingvanzuiveringsmoerassen kleinschaligheid."Deze
ontwikkelingistrouwensalinganggezet bij
nieuwbouwprojecten inonder meer
Voordorp(Utrecht)enCulemborg."Het
betreft deaanlegvankleinemoerasjesvoor
de zuiveringvanregenwater.Het gezuiverde
water kunjedangebruiken voordetuin of
voordewasmachineofvoorhet toilet."
DebeperkteruimteinNederlandende
eerdergenoemderandvoorwaarden voorstikstofenfosfor gevenweinigmogelijkheden
voorgrootschaliggebruik.Meulemanbeveelt
aanombijafgelegen boerderijen en bij
campingskleinemoerassenaanteleggen.
Watbetreft grootschaligetoepassingisin
Nederlandgeenruimte."Wehebben nueen
bepaaldemaximalebelastingperhectarevastgesteld.Wewetendaarnaast watdegemiddeldestedenaanafvalproduceren.Dankom
jealvrijsneltotdeconclusiedatinhetdichtbevolkteNederland eengrootschaligetoepassingvanditsoortmoerassen onmogelijkis.
Jekunt volgensMeuleman weldenken
aaneen boerderij dieineenagrarisch gebied
ligt met veelsloten."Jekunt eenpaar van
diesloten inplanten met riet.Jehoeft niet
eensextra ruimte tegebruiken. Deaanleg
van riolering naarzo'ngeïsoleerde bebouwing isvaakontzettend duur."

15 moerassen
InNederland bestaan alruim15
moerassen dieals zuiveringsinstallatie
werken."Hetgaat vooralomzuiveringvan
water datgeloosd wordt in natuurgebieden,
daarnaast omzuiveringvan huishoudelijk
afvalwater, hetzij 'ruw' afvalwater hetzij
water dat aleenkeereen zuiveringsinstallatie isgepasseerd."
Voorbeeldenzijn tevinden opTexelen
bij Elburg:tweemoerassen diegebruikt
worden om het water uit een rioolzuive-

Toepassing
InNederland liggen almoerassen opde
tekentafel tewachten. Toepassing blijft
echter uit.Nederlandse waterbeheerders en
overheden zijn namelijk vrijsceprisch over
hetgebruikvan zuiveringsmoerassen,
omdat dezuiveringsresultaten vaak tegenvallen."Dereden hiervoor isdat dezuiveringsresultaten vandezemoerassen niet
eenduidigzijn", zegtMeuleman."Er
worden zowelhogealslagezuiveringsrendementen gemeten. Eenoorzaakvande
waargenomen variatie inrendementen istot
opheden moeilijk aan tegeven."Erisook
geenduidelijke berekeningswijze. "Het
zuiveringsrendement wordt berekend op
grond vanconcentratieverschillen tussen
het in-en uitstromende water",zegt
Meuleman."Erisgeenonderzoek gedaan
naar deachterliggende processen. Hierdoor
iseronvoldoende inzicht indewerkingvan
deverschillendezuiveringsprocessen ende
daarbij horendesturingsmechanismen." Dit
gebrek aan kennis heeft ertoegeleid dater
geeneenduidige richtlijnen voor ontwerp
enbeheervanzuiveringsmoerassen bestaan.
Het onderzoek dat indit proefschrift
beschreven is,had echterals belangrijkste
doelhet verkrijgen vaninzicht in het functioneren vantwee zuiveringsmoerassen.
"Hierbij isspecialeaandacht besreed aande
kwantificering vande zuiveringsprocessen
diezorgdragen voordeverwijdering van
sriksrofen fosfor uit het te behandelen

Kiwa
Vraagiswatergaatgebeuren met de
aanbevelingen vanMeuleman. "Binnen
Kiwakijken wemet name naar het watergebruik. Kunnen webijvoorbeeld moerassen
inzetten omhet watergeschikt te maken
voor huishoudwater, voordetuin en voorde
wasmachine."Daarbuiten moeten deaanbevelingen vooraldoor natuurbeheerders
wordengebruikt."Enzezullen gebruikt
worden doordewaterschappen." Hij beveelt
hen aan tekijken naar toepassing van
moerassen bij afgelegen boerderijen ofeen
cluster boerderijen waarheengeen riolering
loopt,encampings diejuist indezomermaanden eenhelehoopbelasting kennen.
Meuleman verwacht datzijn aanbevelingen ooktoegepastgaan worden."Jehebt
opdit moment geenstandaardrichtlijn voor
het maken vaneenzuiveringsmoeras.Maar
het ministerie vanVROMstudeert welop
dit onderwerp en wileensoort handleiding
ontwerpcriteria vastleggen ineen richtlijn.
Daarvoorzaldezeinformarie ookgebruikt
worden." f
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