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M E N S E N HEBBEN BEHOEFTE AAN EENVOUDIGE TECHNOLOGIE

Helofytenfilters in
Oeganda
InontwikkelingslandenalsOeganda bestaatgrote behoefteaaneenvoudigeengoedkopetechnologievoorhetbehandelenvanafvalwater, zowelvoorgeisoleerdgelegendorpenalsvoorrioolwatervan
steden. Voorhetzuiverenvanstedelijk afvalwater ishetnieteffectiefomtechnologieuitde industriëlewereldnaarontwikkelingslandenteexporteren,dieeencontinueenergie-aanvoerenhoog
gekwalificeerdpersoneelvereisen,zelfsnietalsdeaanlegvaneenrioolwaterzuiveringsinstallatie
wordtge/iuancierdmetontwikkelingshulp.Deenergie-enonderhoudskosten kunnenimmerseen
financiëlelastgaan betekenen.Voorontwikkelingslanden moetdaaromgekekenwordennaaralternatievezuiveringssystemen metrelatie/weinig kostenvooraanleg,bedrijfsvoering enonderhoud.
Ookmoetendiesystemengebruikmakenvaneenvoudige technologie,diemetdeterplekkebeschikbarekennisaangelegdeninbedrij/gehouden kanworden.Kunstmatig aangelegde helofytenfilters
ofmoerassystemen, diespecifiek ontworpenzijnvoordebehandeling vanrioolwater,voldoenaan
dezecriteriaenkunneneenrolvanbetekenisspelenbijdezuivering vanstedelijk afvalwater in
ontwikkelingslanden.
Eenillustratiefvoorbeeldvoorde afvalwaterproblemen in ontwikkelingslanden is
dehoofdstad vanOeganda,Kampala.Het
afvalwater vande650.000inwoners vandeze
stad wordt voorslechtsdehelft ingezameld
en afgevoerd naar eenslecht werkendeen te
durerioolwaterzuiveringsinstallatie. Om
uiteenlopende redenen,zoals hogeenergiekosten enhetuitvallen vanpompen, ismaar
eenkleindeelvandezeinstallatie in bedrijf.
Het tendelegezuiverde afvalwater ende
overige50procent vanhet ongezuiverde

rioolwater komen uit ineen natuurlijk
moerasen vervolgens in het Victoria-meer.
Dewater-hyacint groeit indit deelvan het
meer weelderigenopenkele kilometers
afstand van het lozingspunt wordt dit
oppervlaktewater weeringelaten voorde
bereidingvan drinkwater.

Behoefte aan ervaring ter plekke
Indegeïndustrialiseerde wereld hebben
helofytenfilters eenruime toepassinggevonden voordebehandelingvanrioolwater bij

Hetexperimentele helofytenfilter bestaatuitachtparallelleproefsloten(20mlang,2mbreed,1 mdiepeneenhellingvan2 %),diealdan
nietvoorzienzijn vanvegetatie.EendeelvanhetvoorbezonkenrioolwateruitdestadJinja wordtuiteenanaëroobbezinkbassinopgepompt naareenverdeekank,waaruithetwaterondervrijvervalnaar
deachtproefsloten P1-P8 wordtafgevoerd. Pr,Pz,P5en?6zijn
beplant metdepapyrus-plant;P7enP8 metrietopeenbodemlaag

Cyperus papyrus
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verspreidebebouwingenalszuiveringvan
laaggeconcentreerde waterstromen,zoals
effluenten vanrwzi's,vanverhard oppervlak
afstromend regenwater en oppervlaktewater.
Inschrilcontrast hiermeezijn inontwikkelingslanden slechtsenkele helofytenfilters
aangelegd.Bovendienneemthetaantal maar
langzaam toe.Omeensneller toenamete
bevorderen, bestaat behoefte aan kenniscentra indezeregio'somzelfervaringte
kunnen opdoen met dezealternatievezuiveringssystemen insamenwerking merde
waterkwaliteitsbeheerders enlokaleoverheden.Dekansvanslagenop daadwerkelijke
invoeringvandeze(alternatieve) zuiveringssystemen wordt hierdoor vergroot.Erzaleen
onderlingeuitwisselingvanervaringen op
gangkomen.Ookzalhet maatschappelijk
draagvlak brederzijn bijdeintroductievan
heteigenontwerp in tegenstellingtotde
geïndustrialiseerde concepten,dievertaald
zijn naardeomstandigheden inontwikkelingslanden. Eenvoorbeeld vaneendergelijke benadering istezien in hetonderzoeksenontwikkelingsproject inOeganda,dat ter
gelegenheid vandevieringvan het75-jarig
bestaan vanhet Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RLZA) in 1995 isgeïnitieerd.
Stimulering vandeonderlinge samenwerkingen kennisoverdracht naarderdenis
heteenvoudigst terealiseren aandehand
vaneenconcreet project.Zobestaat het
ontwikkelingsproject uit een promotieonderzoek,dat wordt uitgevoerd doorTom

vanstenen;P4zondervegetatiemaarmeteenbodemlaagenP3 zonder
eenlaagstenenenzondervegetatie(ziehetschema).Aanvoervan
afvalwater vondgedurendedegeheleperiodebatchgewijs plaats.Inde
derdeenlaatstefasevandeonderzoeksperiodezijn deproefsloten¥63-5endeslotenP8-4-7metelkaarverbonden.Deachterliggende
gedachtehierbij wasdatindeeersteproefslootdeorganischestof
voldoendezouwordenverwijderd, zodatindedaaropvolgendeproefslootdeconditiesvoorhetnitrificatieproces gunstigzoudenzijn.In
delaatsteproefsloot zoudenitrificatie moetenplaatsvindenevenals
hetafvangen vanalgenenanderzwevendmateriaal.Deproefsloten
P1-2zijn eveneensmetelkaarverbonden metomdevijfmeter afwisselendpapyrusplanten enopenruimtenzondervegetatie.Deverblijftijden indeseriesproefsloten P1-2,P6-3-5enP8-4-7warenrespectievelijk6.7,8.8en6.6dagen.Detemperatuur vanhetwaterinde
begroeideproefsloten bedroeg22à25°C,maarindeopen proefsloten
wasdezeietshoger.

PhragmitBB mauritlanus + bodemlaag
Phragmitea maurillanus * bodemlaag
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Hetzuiveringsrendement voororganischestofenzwevendestofwasin
dederdefasehoogenbedroegmeerdan80procentvoorBZV,CZVen
zwevendestof DegemiddeldewaardenaanBZVenzwevendestoflagen

Vergroten van kennis
Hethoofddoel vanhet promotie-onderzoek
washetvergrotenvandekennisvanhet
zuiverenvanstedelijk afvalwater met
kunstmatigaangelegdehelofytenfilters en
deervaringen overbrengen opdeverantwoordelijke Oegandeseinstanties.Meer
specifieke doelenwaren:
-hetvaststellen vanhetzuiveringsrendement(vanzuurstofbindende stoffen,
fosfaar, stikstofendebacteriologische
kwaliteit)vaneenhelofytenfilter metde
inheemse papyrus-plantensoort (Cyperus
papyrus)enriet(Phragmites mauritianus)
alsdeplantensoort, waarmeedemeetgegevensuitdeinternationale literatuur
kunnen worden vergeleken;
-hetvaststellen vandefunctionele rolvan
beideplantensoorten bijdeopnamevan
nutriënten endeopslagmogelijkheden in
boven-enondergrondseplantendelenom
eenuitspraak tekunnen doenwelkevan
detweevegetatiesoorren hetmeest
geschikt isvoorhetzuiverenvan afvalwaterondertropische omstandigheden
-enhetmakenvanrichtlijnen voor
ontwerp enaanlegeneenhandleiding
voorbeheerenonderhoudvooreenhelofytenfilter voorhetcentraal behandelen
vanrioolwater uit stedelijkegebiedenof
hetdecentraalbehandelen van huishoudelijkafvalwater bijverspreidebebouwinginhetlandelijk gebied.

satieinOeganda,diezorgt voordedrinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering. Ze
werktsamen met hetFisheriesResearch
Institute (FIRI),diehet waterkwaliteitsbeheer vanhet Victoria-meer in haar takenpakket heeft endeuniversiteit in Kampala.
DeNWSCenFIRIzijn verantwoordelijk voor
delokalebegeleiding,terwijl het International Institute for Infrastructural, Hydraulicand Environmental Engineering'(IHE)
uit Delft en het RIZAgezamenlijk het
project ondersteunen door teadviseren en
(indien nodig)door kortdurende bezoeken.
Elkjaar wordtdeonderzoeker naar Nederland uitgenodigd voor het besprekingvan

deonderzoeksresultaten. Daarnaast hebben
eenaantal medewerkers vandeNWSC,
studenten enenkelebewoners uit Oeganda
zelfervaring kunnen opdoen met helofytenfilters alszuiveringstechnische voorziening
voorrioolwater.Naar verwachtingzalTom
Okia Okurut ditjaar promoveren.
Deonderzoeksfaciliteiten bestonden uit
eenkunstmatig aangelegd experimenteel
helofytenfilter opdeKirinyaSewageWorks
eneeneenvoudigdemonstratiemodel bijeen
woonhuis,beideindestadJinja (45.000inwoners)aanhetVictoria-meer inhetoostenvan
Oeganda.Hetdemonstratiemodelzoueen

DeproefslotenP7-8metriet,T6meipapyrusenlietanaëroobbczinkbassin(beginperiode).

OkiaOkurut, een medewerker vande
NationalWater andSewerage Corporation
(NWSC). DeNWSCiseenlandelijke organi-

metminderdan30mg/lgedurendedegeheleonderzoeksperiodeonder
devoorgeschrevenOegandaNationalStandardsvan50mg/l.Degemetenzwevendestofinheteffluent vanhethelofytenfilter, datbestaatuit
plantenresten enalgen,verschiltduidelijk vanhetaangevoerde
zwevendstofinrioolwarer.Ookkoneendesinfecterende efficiëntie van
3-logeenheden wordenbewerkstelligd resulterend in2.000Escherichia
co/Z-bacteriënper100ml.Delozingseisvoorafvalwater opoppervlaktewaterbedraagtinOeganda 10.000E. coli'spet100ml.Uitdeverkregen
meetgegevensblijktdateenvetblijftijd vanviertotzevendageneen
acceptabeleeffluentkwaliteit geeft voorwatbetreft organischestof)
zwevendmateriaalenbacteriologischekwaliteit.

opzichtevandetotaleaanvoervoorbeidenutriënten.Indebeginperiodemeteennogjonge vegetatie,waarbijsprakewasvanexponentiëlegroei,washetaandeelvandenutriëntenverwijdering aanzienlijk
groter,teweten58 procentstikstof-en37procentfosfaat-opslag inde
bovengrondsedelenvanhetrieten 15procenrstikstof-en 10procent
fosfaat-opslag indepapyrusstengels.Deverschillendegroeisnelheden
tussendevolgroeideenexponenriëlegroeivandetweeplantensoortenwatenhiervoorverantwoordelijk, respectievelijk 325en650 kilo
perhectareperdagvoordebovengrondseplantendelen vanpapyrus
en250en 1300 kilovoorriet(ziefoto).Debiomassavandeondergrondsewortelstokken wasbij papyrusbijna evenveelalsdebovengrondse,terwijl bijrietditslechtstienprocentvanhettotaalbetrof

Opname van nutriënten
Aanvankelijk wasdeverwijdering vanammonium indebegroeide
proefsloten minimaaldooreengebrekaanzuurstof.Doorhetcreëren
vanopenruimten, bijvoorbeeld indeserieproefslotenP1-2namhet
nitrificatieproces aanzienlijk toeenresulteerdeinammonimnconcentrariesinheteffluent vanminderdan5 mg/l.DeP verwijdering inde
begroeideproefsloten bedroegcirca35 tot45procent.Opbasisvan
nutriëntenbalansen overeenlangeretijd konwordenafgeleid datde
opnamedooreenvolgroeidevegetatieslechtsvierprocentbedroegten

Erbestaatduseenmogelijkheid omdenutriëntenverwijdering te
bevorderendoordevegetatiezolangmogelijk ineentoestandvan
exponentiëlegroeitehouden,bijvoorbeeld doormaaien. Opmerkelijk
wasdatondankseengrootverschilinbladstructuur russendebeide
plantensootten,deverdampingindebegroeideproefsloten vergelijkbaar(5,5à6mmperdag)wasennietveelhogerdandeverdampingin
deopenproefsloten P3-4.Deverdampingzorgdevoor15tot20procent
vanhetwatetverliesuit het moerassysreem.
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