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Pompen opzonneenergie
BijhetKoornmolengat, eennatuurgebiedjein
Zuid-Holland, isinapnl 19516een helojyteitfïlteraangeplantom debelastingvanuit deRotte
mttfosforenstikstofterugtedringen.Nietlang
daarna iseenpompsysteemaangelegddat
werktopzonne-energic.Hetpompsystcem
werktnaar behoren.Dewaterkwaliteit in het
natuurgebied blijft echteronderde maat.
Het Koornmolengat vormt indewijde
omgevingvanlaaggelegen polderseen
uniek natuurgebiedje optussenpeilmet
voordeenehelft bosendeanderehelft open
plassen.Indezomer wordt circa20.000
kubieke meter water vanuit dehogergelegen Rotteingelaten omhetgewenstepeil
van-1.90NAPindeplassentehandhaven.
Omdat depolder tenoostenvanhetKoornmolengat eenstuk lagerligt,treedt wegzijgingnaar depolder op. Intijden vanveel
regenval kanwater viaeenoverstort naar
dezepolder worden afgevoerd.
Omdat hetinlaatwater ergvoedselrijk
is,beslotenhethoogheemraadschapvan
Schielandenhetrecreatieschap Rottemeren
in 1994ombijhetKoornmolengat eenhelofytenfilter aan teleggen.Hierdoorzoude
waterkwaliteit moeten verbeteren.Inapril
1996 ishetfilteraangeplant.Vorigjaaris
vanmeitotoktober onderzoek verricht naar
dezuiverende werkingvanhet helofyrenfilterénnaar dewerkingvaneenpompsysteemopzonne-energie.

water door hethelofytenfilter bij herKoornmolengat wordtopgewektdoordePVpomp.Hetontwerp vanditpompsysteemis
zodatdevraagnaarenergie(vandepomp]
goedafgestemd isophetaanbod (zon en
licht).Vannovember totmaart,wanneerer
weinigzonenlicht is,hoeft erhelemaal niet
gepompt teworden.Indezomer moereen
aantal urenperetmaalgepompt worden.
Gekozenisvoorhetinschakelen vande
pompalshetlicht wordrenhetuitschakelenwanneer hetdonker wordr.Zokanhet
merendeel vandezonnestroom directde
pomp aandrijven enwordt energieopslagin
deaccu'sgeminimaliseerd. Ditverlengtde
levensduur.

Resultaat
Het helofytenfilter enhetpompsysteem
zijn tweejaar langnauwgezet gevolgd.Op
eensomberedaginapril schommeltde
opbrengst vandezonnepanelen rondde50
Wattenisdaardoor niet voldoendeomde
pomp volledigrevoeden.Deontbrekende
energiekomt uitdeaccu's.Opeenzonnige
daginaugustus moet depomp totongeveer
10.00uurdoordeaccu'sgevoed worden;
daarna neemtdezonhetoverenleverrdan
ooknogvoldoendeenergieomdeaccu'sbij
teladen totwel300Watt.Ditbijladen gaat
doortotna 18.00uurenhoeweldeaccu's
voordelareuurtjes nogweleven moeten
bijspringen, isdeenergiebelans vandebatterijen opzo'nzomerdagduidelijk positief

rann

ensriksrofgehalveerd, maarditheeft nauwelijks effecten gehad opdewaterkwaliteit
vandeplassen inhetgebied.Volgensde
onderzoekers komrdatdoordehogebelastingmetvoedingsstoffen diezich inhet
gebiedzelfbevinden. Deconcentratie fosfor
wasnamelijk vorigjaar niet lagerdandaarvoor.Enhetzelfde gold voorde stikstofconcentraties.Hetrendement kanmisschien
verbeterd worden doordebelastingvande
pomp teverminderen, onder meer dooreen
lagereinlaat zonder extreem hoge pieken
vanuir deRotte.Hetinlaten vanwaterzou
automatisch moeten stoppen als het
gewenstepeilinhetKoornmolengat bereikt
is(-1.90 NAP). Deonderzoekers denkenook
aan hetéénmaliggeheelleeglaten lopenvan
het helofytenfilter inhetmidden vande
zomer.Ditzoudedenitrificatie moetensti-

Demonstratieproject
Dergelijke monitoring vindt plaatsbij
verschillende toepassingen inhetkadervan
het demonstratieproject 'Zonne-energiein
het waterbeheer endeagrarische sector'.
Binnenditproject,datgefinancierd wordt
doordeEuropeseUnieendeNOVEM,wordt
eenaantal innovatieve zonne-energiesysremengerealiseerd.InNederland wordrhet
project uitgevoerd doorEcofys,een onafhankelijk onderzoeks-enadviesbureau op het
gebiedvanenergieenmilieu.Hetproject
biedt natuurbeheerorganisaries, waterschappenenagrariërsdemogelijkheid ervaringoptedoenmetfotovoltaïschezonneenergie,waarbij kosteloosbegeleidinggeleverd wordt.Binnenhetproject isnog ruimtevooreenaantal deelnemers. <f
Het hdofytmjlhcr en depomp opzonne-energiebij het
Koornmolengat.

Interessant alternatief
Delaarsretijd groeitinWest-Europade
belangstelling voorpompen op foto-voltaïschezonne-energie (PV).Doordedalende
prijzen worden PV-systemenookinNederlandeensteeds interessanter alternatief
Druppelirrigatie vanbegroeiing ingeluidsschermen, doorstroming vanwater inhelofytenfilters, hetoppeilhouden vanvijvers
endergelijke wordenalaangedrevenop
zonne-energie.Datisniet verwonderlijk,
omdat devraagnaar energievoorhetpompenminofmeergelijke tred houdt methet
aanbod vanzonne-energie.Veelzonbetekent veelverdamping,dusveelbehoefteaan
waterentegelijkertijd eengroor aanbodaan
energieomdatwater optepompen.
Degewenste extracirculatie van het

Deeersteresultaten latenziendathet
zuiveringsrendemenrvanhetfiltervoorfosfor tussende52en56procent lagenvoor
stikstoftussende51en53procent.Ditzijn
depercentages nutriënten vandetotalehoeveelheid diedoorhethelofytenfilter worden
verwijderd. Inkilo'sging hetindegenoemdeperiodeomri tot 13kilofosfor entussen
de64en81kilostikstof Omgerekend naar
dehoeveelheid perhectare isdatcirca 15 kilo
fosfor encirca90kilo stikstof

Waterkwaliteit nog niet verbeterd
Vantevoren wasberekend dathetzuiveringsrendement vanhet helofytenfilter
ruim 50procenrzouzijn.Inderdaad is de
belastingvanhetKoornmolengat met fosfor
H2O
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