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VAN E F F L U E N T TOT BRUIKBAAR OPPERVLAKTEWATER

Dewaterharmonica
EjJIuentvan rioolwaterzuiveringsinstallaties islangbeschouwdalsafvalstof. Maardelaatstejaren
ontstaansteedsmeerinitiatievenom metlieteffluent ietsnuttigstedoen.OnderzoekopTexelga/een
impulsaan hetgebruikvan mocrassystemenvoordenazuiveringvanejjluenten,zodathetopnieuw
gebruiktkanworden.Intussenkrijgtdit initiatie/van hetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierbijanderewaterschappennavolging.
HetHoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier verrichtte enkelejaren
geledenonderzoekoppraktijkschaal aaneen
helofytenfilter bijeenrwziopTexel.Het
plan wasnamelijk omhet effluent vande
rwziEverstekoognietmeerzosnel mogelijk
naarzeeaftevoeten,maar het water voorde
landbouw opheteiland tebewaren.Een bijkomend voordeel hierbij isdat,doordat
minder zoetwater in noordoostelijke richtingnaartweenatuurgebiedjes stroomt,aan
dehogebrakkenatuurwaarden meer recht
gedaan wordt.Deomleidingvan het effluent
naar hetzuiden isinmiddels gerealiseerd.
Omdat het waterdan langseen woonwijk
stroomt, isvooraldebacteriologische kwaliteitnietgoedgenoeg.Inhet helofytenfilter
Everstekoogwordt met natuurlijke processen,metdezonalsenergiebron,3500kubiekemeterwater perdagineenoxidatiesloot
behandeld ennagezuiverd ineensysteem
meteenvijverenslotenmetrietoflisdodde
enondergedoken waterplanten. Het totale
oppervlakteis3,5ha(1.3 hawater)ofwel0,5
tot 1 mzperinwoner equivalent aangesloten
opderwzi.Dehydraulischeverblijftijd van
het helesysteembedraagt ietsmeerdan
tweedagen.Deafzonderlijke sloten hadden

Ajb. 1:

verblijftijden tussen 0,3 entiendagen.Het
behandelde afvalwater wordtvoorvijftot
tien centperkubiekemeter veranderd ineen
meer'natuurlijk' water.Nutriëntenverwijderingendesinfectie zijn sterk afhankelijk
vandeverblijftijd. Een'natuurlijk' proces,
zoalseenmoerassysteem,blijkt eengoede
buffer tevormen russenderwzien het
oppervlaktewater.Overdit praktijkondetzoekisveelgeschreven(zieH,0 nr. 11 uit
1995,pag.340-342en347ennr. 14uit1996,
pag.400-402].
Tijdens hetonderzoekbleekdatdeprijs
dieTheoClaassenvanWaterschapFriesland
metdeintroductievan het 3D-schakelsysteemoftewel dewaterharmonica (zie afbeelding 1)wonbijhet25-jarigjubileum vande
STOWA zeerbruikbaar wasbijdegedachtenvormingoverdetoepassingvanmoerassystemen.

HetonderzoekopTexelleidt intussen
tot navolgingopderwziKaatsheuvel,
Waterpark GrooteBeerzebijderwziHapert,
bijderwziSt. Maartensdijk opTholenen
rwziLandvanCuijk(zieH 2 0nr. 16uit2002).
Dewerkingvanhetmoetassysteemop
laatstgenoemde twzi wordt met steunvan
STOWAgedurende enkelejaten uitgebreid
gevolgd.HetonderzoekopTexelheeft ook
geleidtot eennieuwekijkopmogelijkeecotoxicologischeeffecten vaneffluenten van
rwzi's,watnadetonderzocht isinhet STOWA-onderzoek'Ecotoxicologische aspecten
bijdenabehandelingvan rwzi-effluenten
volgenshet kwekelbaars-concept'.

Het conceptbleekheelgoed bruikbaar
met hetoogmerkomopeenecotechnologischewijzegezond enbruikbaar oppervlaktewateruitgezuiverd afvalwater temaken.
Het isinmeerdeteopzichten eenvernieuwendegeïntegreerde toepassingvaneco-

BijhetWetterskipFryslin bestaanvergevorderdeplannen omheteffluent vande
rwziAmeland (ongeveernetzogrootals
rwziEverstekoog)nietmeeropherwadte
lozen,maat opheteiland tehouden.Mogelijkkiesthet waterschapvooreenvoorbe-

Dewaterharmomcaalsscliakelsysteemtussen afvalwaterenoppervlaktewater.

emissiespoor

technologie,zoalsdieindezecombinatie
nognieteerderbewustisvormgegeven.Een
moerassysteem wordtnietalleenbenut om
heteffluent vaneenrwzinatezuiveren,
maar vooralom heteffluenr 'biologisch' te
reanimeren.Heteffluent wordt vervolgens
nietdirectgeloosdopbuitenwater, maar bijvoorbeeld benut voorhet kwekenvanwatervlooien(dieheteffluent bovendien vetder
zuiveren)endieophun beurt alsvoedsel
dienen voorstekelbaarsjes.Dezevissenvormeneenbelangrijke voedselbron voorde
lepelaar.Heteffluent blijft opheteilandom
'szomersdeverdrogingteverminderen. Dit
heeft geleidtothet kwekelbaarsjessysteem,
zoalsdatopTexelvoorderwziDeCocksdorp
wordtingevuld (zieafbeelding 2en
H,Onr.(Suit2001).

Aft.1:

Hetkwekelbaarsjessysteem,zoalsdatwordtuitgewerktopTexel
Kwekelbaarsjes systeem
De Cocksdorp
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Helofytenfilterom
"vissenwater"te maken

lepelaars
stekelbaarsjes kweek

handelingomVissenwater'vanhet effluent
temakenopen nabijderwzi.Vervolgens
kanhetwaterineenecotechnologisch ingerichteduinvallei wordengepompt, alwaar
hetwaterverdergezuiverd wordt omhet
grondwater aan tevullen.Dit grondwater
stroomt vervolgensafnaar lagergelegen
landbouwgebied, waardoor verdroging
tegengegaan wordt.Tevenszorgtdevergrotingvandezoetwaterlens voor vernatting
vanhogergelegen kwetsbaarder duin.De
plannen zullenverder worden uitgewerkt en
deelkunnengaan uitmaken vande'waterharmonica'.
Dewensomnadeafronding vandeverbouwingvanderwzihet bedrijfsterrein
natuurlijker in terichren leiddetot eenook
elders toepasbaar idee.Hier isbedacht om
eendeelvanheteffluent vanderwziom te
zetten inbruikbaar oppervlaktewater.Her
waterstroomt vervolgens naareen vijversysteem,datontstaan isdoordeboezemkade
omdevijvers heenteleggen.Hierdoor wordenvijvers met helder voedselrijk warer
gevormd.Dezezijn dandirectmetdeFriese
boezemverbonden om tefunctioneren als
paai-enopgroeibiotoop vanvis(snoek)en
alsoverloopgebied vanboezemwater bij
hoge watetstanden.
Op20 maartjl. vond inApeldoorn een
workshopplaatsoverdehaalbaarheid van
eenzuiveringsmoeras.Opdeze bijeenkomst,
diewasgeorganiseerd door Waterschap
VeluweendegemeenteApeldoorn,waren
deskundigen uitNederland en Duitsland
aanwezig.WaterschapVeluwewilhet effluentenoverstortwater vanderwziinApeldoornzobehandelen dater oppervlaktewatervangemaakt kanwordendat in heteigen
beheersgebied vastgehouden kan worden.
Danhoefr herwaterschap niets meer te
lozenopdeIJssel.Samenwerking metde
gemeenteApeldoorn ishierbij vanbelang,
omdatgezamenlijk gezochtmoet worden
naareeninrichting vanhergebied toteen
"groenewig"metrecreatieve mogelijkheden
voordeinwoners vandestad.

Ecotechnologische toepassing
De'waterharmonica' iseen duurzame
ecotechnologische toepassingvan integraal
waterbeheer.Alszeuitgewerkt wordtals
moerassysteem,gaat hetomdeovergang
vandetechnische,beheersbare en nietnatuurlijke rwzinaarhet niet-technische
(ecologische],niet-beheersbare (hooguit
beheerde)ennaruurlijke (oppervlakte)watersysteem.Praktischgezien isdit inhet nieuwehoogheemraadschap eenzaakvan het
afvalwaterketenbedrijf ófvanéénvandedistricten ófvandeafdeling Watersystemen.
Deze'tussen dewalen hetschip'-rolisjuisr

illustratiefvoorhetbestaansrecht vande
'waterharmonica':hetiseenzaakvanniemand ofjuist vaneenieder.
Het bestuur vanhet HoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier stemde in
2000ermeeinhetmoerassysteem achterde
rwziEverstekoogzodanig tevergroten dat
eenverblijftijd vanrenminste 3,5dagwordt
bereikt.Bijdezeverblijftijd voldoet het
geloosdewaterinvoorjaar, zomeren herfst
permanent aandeE.coli-normvoorhet
oppervlaktewater. De stikstofverwijdering
loopt opvan28naarcirca40procent. Het
systeemwordt tevenswatrobuuster en
ongevoeligervoorpieklozingen (het buffert
beter).Ookdeandererwzi'sopTexelworden
vaneendergelijk systeemvoorzien.Het
hoogheemraadschap zalooknagaan ofhet
systeembijdegroterwzi'sophet vasteland
alsbuffer tussenrwzien oppervlaktewater
gebruiktkanworden metmeervoudig ruimtegebruik alsuitgangspunt (ookgeschikt
maken voorrecreariefmedegebruik, waterbergingofvoorraadvorming).
Dirjaar wordt beslotenofindeplaats
vandevoorgenomen desinfecrie van het
effluent metUV-lichtdesinfectie ineen
moerassysreemzalworden toegepast.De
vergaardekennis blijkt uitstekend toepasbaar inhet HollandsNoorderkwartier, bijvoorbeeld bijderwzi'sOosthutzen,Katwoude,UrsemenGeestmerambacht.Voorelke
toepassingzalweleenopde plaatselijke
omstandigheden toegesneden oplossing
gezochtmoeten worden.
Eengoedvoorbeeldhiervan lijkt het
moerassysteem van30hectarebijderwzi
EkebyinZweden,waarhet afvalwater vande
stad Eskilstuna nabehandeld wordt(maximaal5000kubiekemeterperuur).
Debeschrevenontwikkelingpastuitstekend indeveranderingen dieinde afgelopen
jaren inhetwaterbeheer plaatsvinden.Eén
vandieontwikkelingen isde implementatie
vandeKaderrichtlijnWater,dieeen stimulansmoetzijn totverder waterkwaliteitsverbeteringen.Indiegedachtepasteenverdere
aanpakvanzowelpuntlozingen alsvandiffuse bronnen.Eenvoortgaande saneringen
zuiveringvanafvalwater isdaarvan(voor
puntlozingen) eenvoorbeeld, waarbij het
voortouwbij dewaterschappen ligt.Naast
tradirionele methoden,zoals actiefslibinstallaties,wordensteedsmeer alternatieve
methoden uitgeprobeerd eningezet,zowel
hoog-technologisch(bijvoorbeeld membraanfiltratietechnieken (zieH 2 0nr.3 uit
2001)alsmethoden vanmeer ecologische
aard(bijvoorbeeld metmoerassystemen).Dir
leidt tevenstot hetgebruik van technische

A/b.3:

WaterparkGrooteBeerze,rwziHapert.

oplossingen innatuurlijke processen en tot
natuurlijke oplossingen intechnischeprocessen.Dezeaanpakwordtomschreven met
determ 'ecologicalengineering',eencombinatievantechniek ennatuur metalsdoel
omeengrotereduurzaamheid in bijvoorbeeld het waterbeheer na testreven.Kort
samengevat:probeermetdenatuur samen
tewerken,wantopdelangeduur wintde
natuur toch.Het ligtzeervoordehand dat
hetscheiden vanwaterstromen (bijvoorbeeldhetafkoppelen vanregenwater),dat in
Nederland nu langzaamvandegrond komt,
zichzaluitbreiden naareenverder scheiding
vanafvalwaterstromen (wit,zwartengrijs
water).Inwezenwordt hetstokoude tonnetjes-systeem vanonzegrootouders doorhuidigetechnischeontwikkelingen weer
modern.Ditgeldtnietalleenvoorontwikkelingslanden,maarookvoor vernieuwende
projecten in Nederland.
Omdat het inveelgevallen(nog)niet
mogelijk isombij debron(inditgevalvoornamelijk huishoudens) tescheidenligthet
voordehandom tetrachten ietsslims met
hetgezuiverdeafvalwater tedoen.Het uitgangspunt hierbij isdatafvalwater "het
bestewater wasdat wehadden",hetwas
namelijk drinkwater enregenwater dat
DerwziEkebybijStockholm,metmoerassysteem.
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"misbruikt" isomeenrelatiefgeringvolumevuilaftevoeren(ca.700liter feces, urine
enkeukenafval wordt verdund tot ca. 30.000
literafvalwater perinwoner).Naeendoeltreffende behandeling inbijvoorbeeld een
moerassysteem isdit waterprima geschikt
voorallerleidoeleinden.Ditblijkt nadrukke-

kfo.4:

Sluitingvandemitricntenkringloopals
voorbeeldvan nuttig(hergebruikvan
afvalwater(zieH,0 nr.18uit1595).
present
situation

lijkuirdehuidigebelangstelling voorhergebruik vaneffluent voorzowelnatuurdoeleinden,hetopwaarderen vangezuiverd
afvalwater naarbruikbaar oppervlaktewater
alsdeproductie vanwatergeschiktvoor
industriëledoeleinden (zieonder meer het
STOWA-handboek zuiveringsmoerassen
voorlicht verontreinigd water(zieH 2 0 nr.7
uit2001).
Eenandereontwikkeling betreft het
meerduurzaam inrichten van watersystemen,met bijzondere aandacht voor
herstelvanoevers,vanmeer natuurlijke
waterstandsvetlopenenvanzoer-zout-gradiè'nten.Ookbestaat nogvolopaandacht
voorwelbekendethema's,zoals eutrofiérings-enverdrogingsbestrijding.Daarraken
deinsteken vanuit 'Waterbeheer 21eeeuw'
endeKaderrichtlijn Waterelkaar.Dathet
waterbeheerende waterproblematiek meer
enmeergrensoverstijgend is,isgenoegzaam
bekend,zeket nadeWereldWaterForums in
DenHaagenKyoto.Ookhierdoet internarionaliseringhaarintrede,waarbij OostEuropeseenontwikkelingslanden bijzondereaandacht verdienen.
Juistinontwikkelingslanden ishet hetgebruik vaneffluenten, metdaarbij eengro-

terenadruk ophet sluitenvannutriëntenkringlopen,zeeraantrekkelijk.Afvalwaterlozingen vormendaareengroot milieuhygiënischprobleem,terwijl (landbouw)meststoffen schaarsenduur zijn. Enkele
jarengeleden hebbenRuud Kämpfen Theo
Claassenditprobleemrijdens een workshop
inNepalbesprokenenuitgewerkt, waarbij
juist nuttigeaanwendingvan afvalwater
mogelijk blijkt (zieafbeelding 4).
Deingezettewegblijkt aanteslaan.Het
bedtagvanruim90.000euro,verbonden aan
deSTOWA-prijs,zalgebruiktwordenomde
waterharmonica nader intevullenende
toepassingvanmoerassystemen inNederlandendaarbuiten tebevorderen.Hiervoor
schakeldedeSTOWAinmiddelsRoyal
Haskoningin,terwijldeVrijeUniversiteit
AmsterdamendeTUDelft betrokken wordenbijeenpromotieonderzoek bij het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier f
Ruud Kampf (Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier)
Theo Claassen (WetterskipFryslân)
BertPalsma (STOWA)

advertentie

KUNSTSTOF
APPARATENBOUW,
GASWASSERS,
AFZUIGINSTALLATIES
Colasit ontwikkelt,
produceert en
monteert kwalitatief
hoogwaardige kunststof
constructies en
apparaten. Bestand tegen
vochtige, zuurhoudende,
chemische of andere
agressieve dampen. Volgens
onze ervaring op maat
gemaakt naar uw
specificaties.
Belt u voor meer
informatie:

Verbinttingstechniek
voor PE-leidingen

FRIATEC

De zekerheid van een duurzaam dichte verbinding.
Kiesvoor zekerheid; werk met duurzame PE-leidingen
enwaterdichte FRIATEC verbindingstechniek.
Daarmee wordt het weglekken van schoon drinkwater
uit waterleidingen voorkomen en blijft de kwaliteit ervan
gewaarborgd. Daarnaast wordt ook het grond-en
oppervlaktewater beschermd tegen lekkende rioleringen.
Endankzij eengegarandeerde levensduur van 100jaar
kunt u rekenen op aanzienlijk lagere afschrijvingskosten.
FRIATEC Verbindingstechniek:
• Toonaangevende elektrolastechniek (max. d710 mm!)
met FRIALEN elektrolasfittingen, FRIAFIT rioleringsfittingen en FRIAMAT lasapparatuur.
• Hoogwaardige klemfittingtechniek (FRIASAFE)
d16-110mm.
Glynwed B.V.
Steenpad 5, 4797 SG Willemstad (NL)
T: 0168-47 36 51, F:0168-47 32 00, E:info@glynwed.nl
anCtCX GROUPw company

COLASIT HOLLAND B.V.
Postbus1105
5200 BD's-Hertogenbosch
Telefoon073- 641 83 15

Fax073 -6423682
E-mail:info@colasit.nl
Internet:www.oolasit.nl
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