Nabehandeling van effluent totbruikbaar oppervlaktewater in een
moerassysteem; Vooronderzoek.

Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier (USHN) beheert vijf rwzi's op
Texel. Het effluent van de meeste rwzi's
wordt geloosd op het schaarse binnenwater van Texel. Tijdens droge periodes,
als er weinig water naar de Waddenzee
afgevoerd wordt, wordt het oppervlaktewater weinig ververst. De effluenten van
de rwzi's zijn dan een belangrijke bron
van zoet water.
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Daarom wordt al vanaf 1980 op de rwzi
Everstekoog chemisch gedefosfateerd met
ijzersulfaat.
Ondanks de defosfatering is de kwaliteit
van het effluent toch steeds onvoldoende
om een goede kwaliteit van het oppervlaktewater te bereiken.
Geconcludeerd werd dat, defosfateren
alleen niet genoeg was [Schreijer, 1984]
om het effluent ecologisch acceptabel te
maken. Aanbevolen werd te onderzoeken
of het haalbaar zou zijn om het effluent na
te zuiveren in een moerassysteem
('constructed wetland').
Enkele redenen om te denken aan een
moerassysteem voor de nazuivering van
het effluent van de rwzi Everstekoog
waren:
- het ontbreken van grote goed doorspoelbare wateren op Texel, waarop
effluent geloosd kan worden;
- de aanwezigheid van veel natuurgebieden (functie Natuur), die vaak
andere eisen aan de kwaliteit van het
water stellen dan AMK (Algemene
Milieukwaliteit of tegenwoordig 'grenswaarde');
- de belasting van de rwzi is door het
toerisme in de zomer ruim twee maal zo
hoog als in de winter.Juist in de zomer
werken moerassystemen goed;
- constructies voor het nazuiveren van
effluent moeten goed inpasbaar zijn in het
Texels landschap;
- een moerassysteem is goed ecologisch
inpasbaar. Het sluit aan bij de manier
waarop in ecosystemen processen van
zelfreiniging en vastlegging plaatsvinden.

Samenvatting
Op Texel is,net als op de andere waddeneilanden 's zomers een tekort aan zoetwater. Daarom wordt het effluent van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's)
op het schaarse binnenwater geloosd. Dat stelt bijzondere eisen aan het effluent.
Vandaar dat op de grootste rwzi sinds 1980 chemisch wordt gedefosfateerd.
Defosfateren bleek echter niet genoeg te zijn. Ook de zuurstofhuishouding, het
coli-gehalte, fosfor en stikstof veroorzaakten kwaliteitsproblemen in het relatief
kleine ontvangende oppervlaktewater, waaraan bovendien natuurdoelstellingen
zijn verbonden. Daarom is tussen 1988 en 1993 geëxperimenteerd met
nazuivering van effluent door een kleine sloot, ingericht als een gecombineerd
helofytenfilter-waterplantensysteem (moerassysteem).
De experimenten waren erop gericht om na te gaan of ook bij korte verblijftijden
nog positieve effecten van een moerassysteem konden worden verwacht.
Bij verblijftijden van 2 tot 3 dagen werden goede resultaten bereikt op de zuurstofhuishouding en de verwijdering van resterend stikstof, E. coli en zwevend stof.
De fosfor vastlegging was, mede door de al lage gehalten wisselend.
Door de gunstige resultaten van dit onderzoek is met REGIWA-subsidie een
moerassysteem op praktijkschaal met een hydraulische verblijftijd van circa
3 dagen aangelegd op een terrein van circa 3 ha. Hierin wordt vanaf begin 1994
het gehele effluent van de rwzi behandeld.

Helofytenfilters worden voornamelijk
toegepast voor N- en P-verwijdering en de
verlaging van BZV en CZV [GleichmanVerheijen etal, 1991]. Hierover is al vrij
veel onderzoek gedaan [Cooper & Eindlatter, 1990; Bavor &Mitchell, 1994],
Het recente onderzoek in Eauwersoog
[Meuleman, 1993] was gericht op een
helofytenfilter van het infiltratietype voor
de behandeling van ruw afvalwater van
een camping. Bij de experimenten op de
rwzi Everstekoog is gewerkt met al
vergaand voorgezuiverd en gedefosfateerd
water. Het voornaamste doel was om na te
gaan of met een gecombineerd helofyten/
waterplantensysteem van het vloeiveldtype de zuurstofhuishouding van het
effluent gunstig te beïnvloeden is en of
ook bij korte verblijftijden nog een
interessante verwijdering van E. coli,
zwevend stof, stikstof en fosfor mogelijk is.
Rwzi Everstekoog, effluentkwaliteit
De rwzi Everstekoog is de grootste van de
vijf rwzi's op Texel. Hij is gebouwd in
1979 en in 1989 uitgebreid. Het afvalwater
van de dorpen De Koog, de polder Eijerland, Den Burg, De Waal en Den Hoorn
wordt er behandeld (afb. 1).
De rwzi is een oxydatiesloot met twee
circuits (inhoud 3250 + 2600 = 5950 m 3 ).
De belasting is in de zomermaanden
40.000 - 45.000 i.e. Hiervan is ruim de
helft afkomstig van seizoensgebonden
toerisme. De kwaliteit van het effluent is
voor dit type rwzi goed (tabel I).
Het effluentdebiet is 3000-4000 mVdag
bij droog weer aanvoer en kan oplopen
tot 10.000 mVdag bij regen (Q rwa =
550 mVuur).

i rwzi Ewstefcoog
andero rwzi

FVoieringagebied
rwzi Evwvtafcoog
afvoersloot

Aß. 1- Texel metliggingrwziEverstekoog,
rioleringsgebiedenwatergangen waaropgeloosdwordt.
TAHEL I- Effluentkwaliteitrwzi Everstekoog
(1991-1993), gehaltes in mg/l.
BZV
CZV
Zwevend stof
NH„
N02
N03
N-organisch
N-totaal
P-totaal

Gemiddelde

Mediaan

2,9
39
5,1
1,3
0,3
3,8
1,5
6,9
0,7

3,0
39
5,0
0,4
0,22
2,7
1,4
4,7
0,7

Kwaliteit van het oppervlaktewater
Het effluent van de rwzi Everstekoog
wordt geloosd op een kleine poldersloot,
die naar de zuidzijde dood loopt en aan de
noordzijde aansluit op de afvoerende
hoofdwatergang van de polder Waal en
Burg (afb. 1). Deze secundaire watergang
is circa 3 km lang en loopt deels langs het
natuurreservaat de Waal en Burgerdijk.
De watergang is circa 4 m breed en circa
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Aß. 2 - Plattegrond van
het experimentele
moerassysteem vanaf
1991.

TA1SFL II - Overzicht van veranderingen in
soortensamenstelling van het moerassysteem onder
invloed van effluent.
Jaar Verdwenen

Ni.

1988Lidsteng

Blaartrekkende
Boterbloem
Blauwe Waterereprijs
Gekroesd Fonteinkruid
Liesgras
Pijptorkruid
Slanke Waterkers
Sterrekroos
Tenger Fonteinkruid
1989Blauwe Waterereprijs Kleine Watereppe
Drijvend Fonteinkruid Mannagras
Fijne Waterranonkel Stijve Waterranonkel
Watertorkruid
Veelwortelig kroos

Afschotting op 5 cm onder de waterlijn -

]

Riet
Lisdodde
Gele Lis

0

Monsterpunt

Waterplanten

1 m diep, op sommige plaatsen ondieper.
Bij het lozingspunt zijn de oevers versterkt
in verband met sterke stroming.
In droge zomers wordt de oppervlaktewaterkwaliteit voor meer dan 90% bepaald
door de effluentkwaliteit. Het zuurstofgehalte blijft gedurende het etmaal in de
omgeving van het lozingspunt vrij laag
(1-3 mg/l). Ook ontbreekt een dag/nachtritme. Het is zeer ongunstig voor de
meeste waterorganismen wanneer het
zuurstofgehalte permanent laag is.
Het experimentele moerassysteem
In 1988 is aan de oostzijde van de rwzi
een sloot verbreed en ingericht als
moerassysteem. Het volume van de sloot
was bij de experimenten in 1989 en 1990
circa 60 m 3 . In 1991 werd het volume 4x
zo groot gemaakt door de sloot verder te
verbreden en uit te diepen. De hydraulische verblijftijden (dagen) bedroegen:
1989 1990 1991 1992
3,2
2,1
1,7
0,9
Het moerassysteem bestond uit (afb. 2):
- een 80 cm diepe bezinkput om fijn slib
te laten bezinken en te zorgen voor een
goede verdeling van de waterstroom over
de breedte (vanaf 1991);
- een 15-20 cm diep deel met helofyten
(boven water uitgroeiende, vaak hoog
opgaande planten als riet en lisdodde).
Bij de herinrichting in 1991 werden de
helofyten in het middendeel van de sloot
in stroken uitgezet om kortsluitstromen te
voorkomen;
- een 30-40 cm diep compartiment met
echte waterplanten. De waterplanten zijn
aan het moerassysteem toegevoegd, om
een dag/nacht ritme in het zuurstofgehalte
te bewerkstelligen en de zuurstofvraag van
het effluent op te heffen.

Ontwikkeling van helofyten en waterplanten; ervaringen met aanplanten,
maaien en schonen
Bij de inrichting van het moerassysteem
werd gebruik gemaakt van in de omgeving
verzamelde helofyten en waterplanten,
omdat de meeste planten een fysiologische aanpassing vertonen aan hun omgeving op het gebied van grondsoort, zoutgehalte en expositie ten opzichte van wind
e.d. Het was bovendien goedkoop.
Om de gevoeligheid voor ziekten zo klein
mogelijk te houden werd een zo groot
mogelijke diversiteit aan planten in de
sloot uitgezet (in totaal 72 soorten). In de
loop van het onderzoek verdwenen
soorten en verschenen enkele nieuwe
soorten (tabel II):
Lidsteng (Hippuris vulgaris), Drijvend
Fonteinkruid (Potamogeton natans) en
Zwanebloem (Butomus umbellatus) zijn
soorten, die het onder de betrekkelijk
voedselrijke omstandigheden van hel
effluent niet lang uithielden. De Breedbladige Lisdodde (Typha latifoha) daarentegen bleek spectaculair te groeien. De
soort breidde zich gestaag uit ten koste
van Riet (Phragmitesaustralis), Gele Lis
(Irispseudacorus)en Mattenbies (Sarpus
lacustris).De lisdodden werden ook twee

Afb. 3 - Voorbeeld van
het verschil in
zuurstofntmiek op
instroom- en
uüstroompunt van het
experimentele systeem.

1990Mannagras
Stijve Waterranonkel
Waterzuring
Zwanebloem
1991 Pijptorkruid
1992

Waterzuring
Zannichellia
Waterpest

Aarvederkruid
Grote Watereppe
Lidrus
Moeraskers

maal zo hoog en dik als op de plaats, waar
ze waren verzameld.
Onder de waterplanten wisselden
Gedoomd Hoornblad (Ceratophyllum
demersum) en Gekroesd Fonteinkruid
(Potamogeton crispus)elkaar af in dichtheid.
De helofyten werden in de eerste jaren
alleen in oktober vlak boven de waterspiegel afgemaaid. Vanwege de in de
helofyten broedende vogels is tussen april
en september niet gemaaid.
Begin juni 1990 werden echter enkele
stroken Breedbladige Lisdodde onder de
waterspiegel afgemaaid om nalevering van
fosfor terug te dringen. De gemaaide
Lisdodde groeide niet weer uit, terwijl er
geen duidelijke vermindering van de nalevering optrad. In 1992 werd pas
gemaaid in november toen al veel
Lisdodden omgevallen waren. Het maaien
was toen erg lastig, bovendien kwamen
daarbij vele tientallen jonge waterhoentjes
om, die zich onder de omgevallen
Lisdodden verscholen.
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In het circa 80 cm diepe voorbezinkvak
trad nooit kroosgroei op. Als er sterke
kroosgroei optrad, bleef dit beperkt tot het
30-40 cm diepe waterplantenvak. Het lijkt
er op dat de kroosontwikkeling beïnvloed
werd door het gehalte aan ammoniumstikstof.
Effecten op de zuurstofhuishouding
Tijdens het onderzoek werd op het
instroompunt en het uitstroompunt van
het moerassysteem het zuurstofgehalte
continu gemeten. Op het uitstroompunt
werden steeds hogere zuurstofgehalten
gemeten dan op het instroompunt (afb. 3).
Bovendien trad een duidelijk dag/nacht
ritme op.
Na herinrichting van de sloot in 1991 en
verkorting van de verblijftijd tot circa één
dag bleek nog steeds een duidelijke verbetering van de zuurstofritmiek op te
treden.
Sterfte van coli-bacteriën
Het aantal E. coli in het effluent van de
rwzi was in 1989-1991 gemiddeld 300 per
ml, in 1992 gemiddeld 900 per ml.
De sterfte van coli-bacteriën werd voornamelijk beïnvloed door de verblijftijd in
het moerassysteem (afb. 4). Uit de experimenten blijkt dat ook een verblijftijd van
één dag nog een aanzienlijke coli-reductie
(circa 90%) tot gevolg heeft. Bij een
verblijftijd van drie dagen wordt steeds
ruim voldaan aan de norm voor de grenswaarde van oppervlaktewater (mediaanwaarde < 20 /ml).
Verwijdering van stikstof en fosfor
De gehalten aan stikstof in het effluent
waren in het algemeen laag (tabel I).
Aß. 4 - Afname van het aantal colibacteriën als functie
van de verblijftijd (gemiddelde waarde over de
zomermaanden met standaardfout).
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Deze gehalten werden verder verlaagd in
het moerassysteem. De nitrificatie en
denitrificatie werden beïnvloed door de
hydraulische verblijftijd. In 1989 en 1990
(verblijftijden resp. 3 en 2 dagen) werd
vrijwel het gehele jaar 90-100% verwijderd (geoxydeerd) van de resterende
ammonium-stikstof concentratie in het
effluent (0-8 mg N /l). Bij de kortere
verblijftijden in 1991 en 1992 was de
ammonium-stikstofverwijdering minder
groot. De rwzi kan overigens gestuurd
worden op maximale verwijdering van
ammonium, dan wel nitraatstikstof in het
effluent. In het vervolgonderzoek op
praktijkschaal zal uitgebreid aandacht
geschonken worden aan nitrificatie/
denitrificatieprocessen in het helofytendeel van het systeem.
Op de rwzi wordt gedefosfateerd tot een al
lage ortho-fosfaat concentratie van 0,5 tot
0,8 mg/l (tabel I). De belangrijkste vraag
was hoe groot de 'verwijdering' van het
restant ortho-fosfaat zou zijn. Bij verblijftijden van 3 dagen of meer werd vooral in
het voorjaar een redelijke verwijdering
van ortho-fosfaat waargenomen. Eind mei,
begin juni trad echter een sterke nalevering op. Bij een verdere verkorting
van de verblijftijd werd de verwijdering
van ortho-fosfaat slechter en nam de nalevering toe.
Nalevenng
Door de lage concentraties fosfor in de
slootbodem (0,2-1,0 mg/kg ds) werd
nalevering uit de slootbodem verwaarloosbaar geacht. De redelijke fosforverwijdering in het voorjaar en de nalevering in de
zomer en het najaar duiden op het belang
van een groeiende interne belasting,
veroorzaakt door afgestorven en afstervende biomassa. Uit dode en
stervende bladeren van waterplanten en
helofyten kan een aanzienlijke hoeveelheid fosfor vrijkomen. Dit is een zeer snel
proces; in enkele uren kan 20% tot 50%
van de totale fosforconcentratie uit het
planteblad verdwenen zijn [Boyd, 1970;
Mason, 1975]. Dit (organisch) fosfor
wordt snel gemineraliseerd (het zijn geen
stabiele verbindingen). Bovendien stijgt
de concentratie aan opgelost fosfor in het
celvocht van planten naarmate ze ouder
worden [Wetzel, 1983]. Ook afstervende
epifytische algen die op de helofyten
groeien leveren een bijdrage aan dit type
fosfor. Dit kan de export van fosfor uit het
systeem redelijk goed verklaren.
De ontwikkeling van een goed maai- en
schoningschema is daarom belangrijk.

3.5

H y d r a u l ische v e r b ]ijftijd ( d a g e n )

Evaluatie
De resultaten van dit vooronderzoek

geven aan dat ook bij korte verblijftijden
een moerassyteem met helofyten én
waterplanten bruikbaar is voor de nazuivering van effluent:
- de zuurstofvraag van het effluent werd
minder. De zuurstofhuishouding van het
effluent gaat daardoor meer lijken op die
van een 'normale' poldersloot;
- er werd, ook bij verblijftijden van 1tot
2 dagen, een aanzienlijke verwijdering van
coli-bacteriën bereikt. Bij een verblijftijd
van 3 dagen of meer vond vergaande
desinfectie plaats (> 99%);
- bij verblijftijden van drie dagen of meer
werd meer dan 90% verwijdering van de
toch al lage stikstofgehalten waargenomen;
- de fosforverwijdering was zeer beperkt
tot verwaarloosbaar. Vergaande defosfatering op de rwzi blijft nodig;
- vooral Breedbladige Lisdodde (Typha
latifolia) gedijt uitstekend op het aangeboden effluent;
- kroosontwikkeling trad vooral op in het
waterplanten deel aan het eind van de
sloot. De kroosgroei leek bevorderd te
worden door hogere ammonium-stikstofconcentraties;
- een hydraulische verblijftijd van minimaal drie dagen lijkt noodzakelijk om
zoveel mogelijk positieve effecten van het
systeem te combineren tegen een zo klein
mogelijk ruimtebeslag.
Het is niet aannemelijk dat het in een
'wetlandsystem' behandelde effluent ooit
op alle fronten zal voldoen aan de grenswaarden voor water en bodem
(MILBOWA). De vraag is echter of dit
een nadeel van een dergelijk systeem is.
Is het juist niet beter om te streven naar
een waterkwaliteit, die aan de lokale omstandigheden is aangepast?
Een eutroof moerassysteem kan een rol
vervullen in het proces dat nodig is om
'gebiedsvreemd water' (effluent) aan te
passen aan de lokale omstandigheden. Het
speelt dan een rol als buffer, maar ook als
eutroof of hypertroof uiteinde van een
trofiegradiënt. Het bereiken van grens- ot
streefwaarden voor nutriënten in effluent
is daarbij van secundair belang [Meinema
etal,,1994].
Moerassysteem op praktijkschaal
De gunstige resultaten van het vooronderzoek hebben er toe geleid, dat in het kader
van de (voormalige) REGIWA subsidieregeling een moerassysteem op praktijkschaal kon worden aangelegd. Hierin
wordt sinds het begin van 1994 het gehele
effluent van de rwzi Everstekoog be• Slot oppagina 347
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Overigens is de identiteit van het
gevonden bromaat bevestigd niet
UV-detectie.
Chlorid
Recentelijk is het onderzoek gestart of
chloriet bepaald kan worden met dezelfde
methode als hier beschreven. De eerste
resultaten zijn /.eer veelbelovend.
Conclusies
De beschreven bepalingsmethode voor
bromaat levert voor de onderzochte
matrices wat betreft nauwkeurigheid, juistheid en gevoeligheid zeer goede perspectieven. Zoals bij alle chromatografische
methoden zonder stofspecifieke detectie,
en bij HPK" in het bijzonder, is er echter
inherente zwakheid bij de identificatie:
matrixcomponenten, die onvoldoende
gescheiden worden van bromaat, zijn een
probleem. Succesvolle toepassing van de
methode is sterk van de matrix afhankelijk. Daarom is bevestiging van gevonden
gehalten met in serie geschakelde
UV-detectie (mogelijk vanaf 5 //g/l Br0 3 ~)
zeer aan te bevelen. Hiermee moet echter
nog meer ervaring worden opgedaan. De
totale anionsterkte bepaalt het volume van
het monster, dat in het chromatografisch
systeem geïnjecteerd kan worden. De
selectieve verwijdering van halogenen met
een kationenwisselaar in de Ag-vorm
draagt hier aanzienlijk in bij. Wellicht zal
de onderste analysegrens nog verder
kunnen worden verbeterd door het selectief verwijderen van sulfaat met een
kationenwisselaar in de Ba-vorm. Het
injectievolume kan dan immers verder
worden vergroot. Deze voorbehandelingen brengen uiteraard beperkingen met
zich mee voor de mogelijkheden om eventueel andere ionen in dezelfde analysegang te bepalen.
De analysetijd van een monster is slechts
30 minuten (tijd tussen op eenvolgende
injecties; exclusief voorbehandeling met
Ag-kolom).
Dank is verschuldigd aan de heer
Ed Spijkerman voor zijn hulp bij het uitvoeren van de proefinstallatie-experimenten.
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With the results of the experiments a scheme of a
treatment plant is recommended which in theory is
able to reduce the nickel concentration and increase
the bicarbonate concentration to the required
values.
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P. G.J. M. OOSTELBOS and P.J. VAN STAVEREN:
E x p e r i e n c e s with U V - d i s i n f e c t i o n at the water
t r e a t m e n t p l a n t in Buren
T h e n u m b e r of Aeromonas bacteria in the drinking
water of the water treatment plant in Buren (island
of Ameland) has increased steadily during the past
to a level of more than 100 per 100 ml.
A Berson UV-disinfection apparatus has been
installed to test the reduction of the n u m b e r of
Aeromonas bacteria (ADA 30 °C) and the colony
counts (PCA 22 °C) in the drinking water.
A UV-dose of 43 mj/cm 2 eliminates the Aeromonas
bacteria and the colony counts (PCA 22 ° Q
completely. However after 5 melres the colony
counts (PCA 22 °C) appear to be present again,
possibly due to re-infection. An increase of the
UV-dose does not lead to a reduction of the colony
counts (PCA 22 °C). At too high UV-dose and wide
UV-bandwidth, nitrites are formed from nitrates.
With technical adaptions the formation of nitrites
can be controlled.

•

•

Nabehandeling effluent in
moerassystemen
• Slot van pagina 342
handeld. De hydraulische verblijftijd
bedraagt circa drie dagen.
In samenwerking met de vakgroep Botanische Oecologie en Evolutiebiologie van
de Universiteit van Utrecht wordt een vier
jaar durend demonstratieproject op
praktijkschaal [Schreijer etai, 1994] voorbereid.
Literatuur
Bavor, II. J. en Mitchell, D. S. (1994). Wetland
systems in water pollution control. Water Science &
Technology vol. 29 nr. 4. 336 p.
Boyd, C H. (1970). Losses of nutrients during
decomposition of'Tvpha latifolia. Arch.IIydrobiol. 66.
p.511.
Cooper, P. F. and Findlater, B. C. .1990).
Constructed wetlands in water pollution control. Proc.
Int. Conf.on the use of constructed wetlands in water
pollution. Pergamon Press, Oxford. 605 pp.
Gleichman-Verheijen, E. C , Putten, W. H. v/d en
I.iere, L. van (1991). Afvalwaterzuivering met
Helofytenfilters in Nederland. Ben haalbaarheidsstudie.
1. O. O. Ileieren, Limnologisch instituut, Nieuwersluis.
Mason, C. F. and Bryant, R.J. (1975). Production,
nutrient content and decomposition of Phragmites
communis 1'rin, and Tvpha angustifolia I..J. Ecol. 63.
p.71.
Meinema, K, Kuij, R. J. van der en Houwelingen,
G. A van (1994). Effluentpolijsting bij oxydatiesloten
tot Algemene Milieu Kwaliteit. H 2 0 (27) nr. 4,
biz. 107-111.
Meuleman, A. F. M. (1993). Waterzuivering met
moerassystemen: onderzoek naar de water- en
stoffcnbalansen van een rietmfiltratieveld. RIZA-nota
94.011, 134 pp.
MILBOWA. (1990-1991). Milicukicaliteitsdoelstellingen bodem en water, Derde Nota
Waterhuishouding. Kamerstukken II, 1990-1991,
21990, nr. 1.Tweede Kamer der Staten Generaal.
Schreijer, M. (1984). Hvdrobwlogisch onderzoek op
Texel, 1983.
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen van
Kennemerland en West-Friesland. F.dam. 92p +
8 bijlagen.
Schreijer, M., Kampt, R., Verhoeven, J. T. A. en
Meuleman, A. F. M. (1994). Nabehandeling van
effluent tot bruikbaar oppervlaktewater in een
moerassysteem met helofyten en waterplanten. Voorstel
voor een 4-jarig demonstratieproject op praktijkschaal
op rwzi Everstekoog. Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen en Universiteit Utrecht.
Wetzel, R. G. (1983). Limnology, 2th ed. CBS coli
pub. New York US.

• •

•

Summaries
• End ofpage 319
like aluminium, zinc and nickel. Although the trend
was similar, the results of this model were not
completely in accordance with those of the column
experiments.
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At normal UV-doses and low concentrations of
oxydizable organic compounds, such as humic
acids, the quantity of nitrites is too low to be
determined.
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M. SCHRFIJER and R. K A M P F :
U p g r a d i n g of effluent of an o x i d a t i o n ditch in
a w e t l a n d s y s t e m - p i l o t p l a n t scale tests
On the island of Texel in the Waddenzee, in the
north-west of the Netherlands, especially in
summer, a shortage of fresh water occurs. T h e r e fore all freshwater sources are valuable, including
effluent of the five sewage treatment plants on the
island.
T h e effluent of the sewage treatment plant (STP)
Everstekoog has a noticeable influence on the
waterquality of the central part of the island.
Therefore simultaneous phosphorus removal has
been installed in 1980 on this low-loaded activated
sludge plant (oxidation ditch type). However this
was not enough to obtain a good waterquality.
Since 1988 experiments have been carried out to
assess the possibilities of polishing the effluent in a
wetlandsystem, a combination of reedbed and
lagoon. The hydraulic residence time (HRT) has
been between one to ten days. At H R T ' s of 2-3
days a favourable oxygen regime and a high degree
of removal of E. coli bacteria and suspended matter
could be obtained. The alternation of low and high
oxygen levels resulted in an extra nitrogen removal
from the low levels of oxygen in the effluent of the
STP. Phosphorus removal in the wetland system
under these conditions was low, there fore
chemical precipitation has to take place in the STP.
The favourable results of the study have led to the
construction of a full scale 3 ha wetland system for
the treatment of in average 3500 m ' effluent/day in
1994. The H R T is three days at dry weather flow.
H , 0 (28) 1995, nr. 11; 343
C. BRUGGINK, W. J. M. VAN ROSSUM and
J. G. M. M. SMEENK:
M e t h o d for the d e t e r m i n a t i o n of b r o m a t e in
water during t r e a t m e n t
A method for the determination of bromate in
water during treatment (including ozonation) is
described. T h e method is based on ion chromatography with macroinjection; the detection limit is
0.2 jig BrOj l\ and the method is free from matrix
interferences for the samples investigated.

