Afvalwaterzuivering met helofytenfilters, een haalbaarheidsstudie

Inleiding
Helofyten zijn moerasplanten die in de
waterbodem wortelen en met de bladeren
boven het wateroppervlak uitsteken.
Bekende voorbeelden zijn riet {Phragmites
austräte), mattenbies (Scirpus lacustris ssp.
lacustris), grote lisdodde (Typha latifoüa)
en rietgras (Phalans arundmaced).
Helofyten zijn in staat een verbetering van
de waterkwaliteit te bewerkstelligen door
de opname van nutriënten, de stimulering
van bezinking van zwevende deeltjes en
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Samenvatting
Dit artikel gaat in op de resultaten van een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd
door het Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Heteren en het Limnologisch
Instituut te Nieuwersluis. Aanleiding voor de studie vormden de conclusies van
twee themadagen over helofytenfilters. De toepasbaarheid van helofytenfilters
voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater is in deze haalbaarheidsstudie
onderzocht door literatuurstudie en enquêtes. Het onderzoek is vooral gericht op
de benodigde oppervlakte van het helofytenfilter in relatie tot de zuiveringscapaciteit voor verschillende categorieën afvalwaterlozingen (rwzi's, overstorten,
regenwateruitlaten, campings (seizoenlozers), recreatie-inrichtingen en verspreide
bebouwing). De categorieën lozingen worden van elkaar onderscheiden door
verschillen in de concentraties van stikstof (N) en fosfor (P) in het geloosde afvalwater en in de grootte van het debiet. Deze variabelen hebben een aanzienlijke
invloed op de totale vuiluitworp en zodoende op de benodigde oppervlakte van
het helofytenfilter. Behalve de benodigde oppervlakte zijn ook de kosten van
helofytenfilters in beschouwing genomen en is een vergelijking gemaakt met
enkele alternatieve zuiveringsmethoden (biologisch defosfateren gevolgd door een
zandfilter, een bergbezinkbassin, een septic-tank met biorotor en een actiefslibsysteem).
Voor de toepassing van helofytenfilters in Nederland moet - gezien het
ruimtebeslag - voor alle onderzochte categorieën afvalwaterlozingen in eerste
instantie gedacht worden aan kleinschalige lokale toepassingen. Desondanks
blijken tussen de categorieën grote verschillen te bestaan in de mate van
toepasbaarheid. Van de onderzochte categorieën afvalwaterlozingen zijn
overstorten en regenwateruitlaten duidelijk het meest geschikt voor de toepassing
van een helofytenfilter voor de zuivering van het effluent. De reden hiervan is het
geringe debiet en de lage vuillast van het overstortende water, waardoor een
relatief gering oppervlak aan helofytenfilter nodig is.

Helofytenfilters worden zowel in Nederland als in het buitenland toegepast voor
de zuivering van afvalwater en oppervlaktewater, al dan niet in combinatie met
een natuurontwikkelingsfunctie of een
recreatieve nevenfunctie. De bereikte
zuiveringsresultaten in deze helofytenfilters kunnen sterk uiteenlopen.
De beperkte beschikbaarheid van ruimte
op sommige lokaties zou een oorzaak
kunnen zijn van de slechte zuiverings-

resultaten. Onvoldoende kennis over de
werking van helofytenfilters is ook een
oorzaak van de slechte werking.
Vaak kunnen de bereikte resultaten zelfs
achteraf niet verklaard worden [Duel &
Te Boekhorst, 1990].De vraag in hoeverre
helofytenfilters in Nederland toepasbaar
zijn en welke toepassingen de meeste
kans van slagen hebben, werd besproken
tijdens twee themadagen in 1989. Op deze
dagen, georganiseerd door het Instituut
voor Oecologisch Onderzoek en Rijkswaterstaat DBW/RIZA, is door deskundigen uit Nederland en België
aanbevolen een haalbaarheidsstudie uit te
voeren naar de toepasbaarheid van
helofytenfilters voor de zuivering van
afvalwater en oppervlaktewater. De naar
verwachting kansrijke toepassingen zijn
tijdens deze dagen aangegeven [Van der
Putten & Rijs, 1990]. Overeenkomstig deze
aanbevelingen is door het Instituut voor
Oecologisch Onderzoek en het Limnologisch Instituut een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd, gericht op de zuivering van
afvalwater van lozingen uit rwzi's,
overstorten, regenwateruitlaten, campings,
recreatie-inrichtingen en verspreide
bebouwing. De studie is gefinancierd in
het kader van de Stimuleringsregeling
Milieutechnologie.
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Zuiveringscapaciteiten
Volgens de literatuur blijkt de mate van

door de vorming van aërobe plekken in de
anaërobe bodem door het inbrengen van
zuurstof via wortels en wortelstokken.
Hierdoor heersen in het wortelmilieu
omstandigheden die optimaal zijn voor het
functioneren van micro-organismen, zoals
nitrificeerders en denitrificeerders.
Helofytenfilters zijn (natuurlijke of aangelegde) moerassen die vrijwel geheel zijn
begroeid met helofyten en die zijn
ingericht en worden beheerd als systemen
voor de verbetering van de waterkwaliteit.
Deze verbetering betreft vooral de
verlaging van de concentraties van N en P,
van zwevende stof en van de waarden
voor het BZV en het CZV [Brix &
Schierup, 1989].

verwijdering van N en P via helofytenfilters aan grote variatie onderhevig.
Hierdoor, en door de onvoldoende kennis
van de zuiveringsprocessen, is het
onmogelijk om het precieze ruimtebeslag
van helofytenfilters exact te berekenen uit
de kwaliteit van het toestromende water in
relatie tot de gewenste kwaliteit.
Zuiveringscapaciteiten voor stikstof
variëren, volgens de literatuur, van
400-1.000 kg/ha-jaar. De theoretisch te
verwijderen hoeveelheid N (door middel
van denitrificatie) ligt daarentegen rond
de 2.000 kg/ha-jaar [Woldendorp, 1989].
De hoeveelheid fosfor, die in de vegetatie
opgeslagen kan worden, varieert volgens
de literatuur tussen de 10 en de
100 kg P/ha-jaar. Om, ondanks de
bestaande onzekerheden voor de te
bereiken zuiveringscapaciteit in een
helofytenfilter, toch een uitspraak te
kunnen doen over de benodigde oppervlakte, is het noodzakelijk uit te gaan van
een aantal vooronderstellingen.
De belangrijkste keuze betreft de grootte
van de zuiveringscapaciteit voor N en P.
Aangezien niet alle stikstof en fosfor, die
in de vegetatie wordt vastgelegd, ook
daadwerkelijk uit het systeem kan worden
verwijderd, zijn voor deze studie de in de
literatuur gevonden ranges bijgesteld door
de bovengrenzen te verlagen. De range
van zuiveringscapaciteiten loopt aldus van
100 kg N/ha-jaar en 10 kg P/ha-jaar tot
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TABEL II - Zuiveringsrendementen van .Y,l'.zwevende stof en BZV (%), benodigde oppervlakte (ha) eu jaarlijkse
kosten (guldens per i.e.) voor helofytenfilters en enkele voor de hand liggende alternatieve zuiveringssystemen als
nazuiveriug van het effluent van een rwzi (10.000 i.e.). overstort en regenwateruitlaat (10.000 i.e.) en camping co.
verspreide bebouwing 100 en 1.000 i.e.).

TABEL I - De benodigde oppervlakte (ha) van
helofytenfilters voor de zuivering van 1.000 i.e.voor vijf
categorieën losingen. De berekeningen zijn uitgevoerd
voor zmveringscapacitciten van 750 kg N/ha-jaar en
75 kg P/hajaar, waarbij het zuiveringsrendement op
100% is gesteld.
Categorie

Belasting

Zuiveringsrendement (%)

(ha)'
Overstort

laag
hoog
Regenwateruitlaat
laag
hoog
Effluent rwzi
gemiddeld
Camping
gemiddeld
seizoen
100 dagen
Recreatie-inrichting
gemiddeld
verspreide bebouwing jaarrond

N-Kj.

P-tot

Zwevende
stof

BZV

50
100

12,5
84

75-96
75-96

95-98
95-98

-

20

20

70

10
20
+ bergbezinkbassin < 10

10
10

75-96
75-96
70

100"
20
20
100'
10
10

100*
60
60

Oppervlakte
helofytenfilter
0,05
0,93
0,09
0,3
7,28

0,03
0,4
0,06
0,24
1,37

1,22

1,67

4,44

6,1

Vooronderstellingen bijtabel I
1. De zuiveringscapaciteit bedraagt 750 kg
N/ha-jaar en 75 kg P/ha-jaar, het
zuiveringsrendement is 100% (dat wil
zeggen alle N en Pwordt verwijderd en de
bedekking met helofyten is 100%.

R w z i (10.000 i.e.)
+ helofytenfilter
+ biologische
defosfatering
+ zandfilter

C a m p i n g en
verspreide
b e b o u w i n g (100 i.e
+ helofytenfilter
+ biorotorsvsteem
+ helofytenfilter
+ actief-slibsysteem

2. Vuiluitworp per toepassing
Categorie

N-Kj
(gr/inw-jaar)

Effluent rwzP
1.027
Overstort 2
19-301
2
Regenwateruitlaat 45-178
Camping 3
913
Recreatie-inrichting
en verspreide
bebouwing
3.331

P-tot
(gr/inw.-jaar)
548
4-70
7-23
125

456

1

Hierbij is uitgegaan van een
N-concentratie van gemiddeld 7,5 mg/l en
een P-concentratie van 4 mg/l in het
effluent van een rwzi (< 20.000 i.e.) bij
een debiet van 375 l/i.e.-dag (inclusief
regenwaterafvoer).
2
Dit zijn de laagste en hoogste gemeten
waarden uit het onderzoek van de
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (1989).
3
Hierbij is uitgegaan van een
N-concentratie van 73 mg/l en een
P-concentratie van 10 mg/l en een debiet
van 125 l/i.e.-dag (exclusief regenwaterafvoer).
3. Een camping loost gemiddeld honderd
dagen van het jaar, recreatie-inrichtingen
en verspreide bebouwing lozen gedurende
het hele jaar.

750 kg N/ha-jaar en 75 kg P/ha-jaar.
Zuiveringscapaciteiten van 750 kg
N/ha-jaar en 75 kg P/ha-jaar kunnen naar
verwachting onder gunstige omstandigheden worden bereikt.
Berekeningen van de benodigde
oppervlakte
Op grond van de effluentkwaliteit en de
jaarlijkse vuiluitworp is de benodigde
oppervlakte aan helofytenfilter berekend
voor de verschillende categorieën afvalwaterlozingen (tabel I). Er is uitgegaan

•)

65
3
65
85
5
85

C a m p i n g en
verspreide
b e b o u w i n g (1.000 i .e.)
90
+ helofytenfilter
+ actief-slibsysteem

40

3

Jaarlijkse
kosten
(fl/i.e.)

33
221

14
92
0,02
0,02

6
10,40

95-98
95-98
65

0.2
0,2

0,44
0,44
21,70

75-96
75-96
95
75-96
75-96
80

95-98
95-98
95
95-98
95-98
95

4
0,2
0,01
6
0,4
0,01

1.039
44
250
1.359
88
270

75-96
75-96
> 90

95-98
95-98
> 95

60
5
0,05

1.439
131
165

50

O v e r s t o r t en
regenwateruitlaat
(10.000 i.e.)
+ helofytenfilter

Opperv lakte
(ha)

* Betekent dat er overcapaciteit is.

Vooronderstelling bijtabel II
Categorieën afvalwaterlozingen
1. Voor de rwzi is uitgegaan van een
oxydatiesloot met een capaciteit van
10.000 i.e. met een effluentkwaliteit van
10 mg N/l, 4 mg P/l en een debiet van
375 l/i.e.-dag.
2. Voor de overstorten en regenwateruitlaten is uitgegaan van 10.000 i.e. en één
overstorting van duizend kubieke meter
per jaar. De berekeningen gaan uit van een
effluentkwaliteit van 10 mg N/l en 2 mg P/l.
Aangezien er bij overstorten en regenwateruitlaten sprake kan zijn van een piekflow waarvoor voldoende berging moet
bestaan, wordt de berekende oppervlakte
gecorrigeerd naar een oppervlakte waarbij
de waterdiepte maximaal 0,5 m bedraagt
na een lozing van duizend kubieke meter.
3. Voor campings en verspreide
bebouwing is uitgegaan van een effluentkwaliteit van 73 mg N/l, 10 mg P/l en een
debiet van 125 l/i.e.-dag. De berekeningen
worden uitgevoerd voor 100 i.e. en
1.000 i.e.
Rendementen
4. Voor de berekening van de
rendementen van helofytenfilters wordt
uitgegaan van een gemiddelde zuiveringscapaciteit van 500 kg N/ha-jaar en 50 kg
P/ha-jaar. De bereikte zuiveringsrendementen voor N en Pvan het alternatief worden als streefwaarde gebruikt.
Hiermee worden de bijbehorende
oppervlakten en kosten voor helofytenfilters berekend. Er is sprake van overcapaciteit wanneer de beschikbare opper-

vlakte groter is dan strikt nodig voor een
volledige zuivering.
5. Het gemiddelde zuiveringsrendement
voor zwevende stof wordt voor alle
categorieën afvalwater gesteld op meer
dan 75% [Schierup et al., 1990] tot 96%
[Greiner en De Jong, 1984], voor BZV
wordt een verlaging van 95 tot 98% aangehouden [Greiner en De Jong, 1984].
Kosten
6. Voor de berekening van de jaarlijkse
kosten van een helofytenfilter wordt uitgegaan van een infiltratieveld met folie, met
uitzondering van de overstort, waar een
vloeiveld met folie een geschiktere optie is.
In situaties met natuurlijke ondoorlatende
bodemlagen kan het gebruik van een folie
achterwege blijven. In deze gevallen moet
een correctie in de jaarlijkse kosten
worden aangebracht, uitgaande van de
volgende richtbedragen die per hectare
zijn aangegeven.
Type
helofytenfilter

infiltratieveld
metfolie
infiltratieveld
zonder folie
vloeiveld
metfolie
vloeiveld
zonder folie

Investerings- Jaarlijkse
kosten (fl/ha)kosten (fl/ha)

350.000

24.000

190.000

14.000

319.000

22.000

158.000

12.000

Alternatieven
7. Voor de uitgangspunten van het onderzoek van Witteveen + Bos naar de alternatieve zuiveringsmethoden wordt verwezen
naar Gleichman-Verheijen ef al., [1991].
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van relatief hoge zuiveringscapaciteiten
van 750 kg N/ha-jaar en 75 kg P/ha-jaar.
Het zuiveringsrendement is op 100%
gesteld omdat vanuit deze waarde
eenvoudig te berekenen is wat de
benodigde oppervlakte is bij een lager
zuiveringsrendement.
De waarden in tabel I geven een indicatie
van de benodigde oppervlakte onder
gunstige omstandigheden. In het geval
van lagere zuiveringscapaciteiten kunnen
de bijbehorende benodigde oppervlakten
eenvoudig berekend worden als wordt
aangenomen dat de zuiveringscapaciteit
en de oppervlakte zich omgekeerd
evenredig tot elkaar verhouden.
Uit tabel I blijkt dat de benodigde
oppervlakten sterk uiteen kunnen lopen.
Voor 1.000 i.e. liggen de berekende
waarden tussen de 0,03 en 6,1 hectare.
Vergelijking van helofytenfilters met
enkele alternatieve zuiveringssystemen
Bij de afweging van het al dan niet
toepassen van een helofytenfilter spelen
behalve zuiveringstechnische en lokatiespecifieke argumenten ook financiële
argumenten een rol, mede in vergelijking
tot andere zuiveringsmethoden. In tabel II
worden de benodigde oppervlakte,
zuiveringsrendementen en kosten van
helofytenfilters vergeleken met die van
alternatieve zuiveringsmethoden, die in
het kader van deze haalbaarheidsstudie
zijn berekend door Witteveen + Bos.
Overstorten en regenwateruitlaten bieden
duidelijk het meeste perspectief voor
toepassing van helofytenfilters.
De bespreking van de resultaten wordt
toegespitst op deze categorieën.
Overstorten en regenwateruitlaten
Bij overstorten is sprake van duidelijke
pieklozingen. De hoeveelheid effluent
varieert sterk per overstorting.
Het grootste deel van de overstortingen
vindt in de zomer plaats, wanneer de
regenbuien het hevigst zijn. Deze periode
komt overeen met de periode waarin de
zuivering in een helofytenfilter maximaal
is.
Een helofytenfilter beslaat meer oppervlakte dan een bergbezinkbassin, vooral
wanneer het bergbezinkbassin ondergronds wordt aangelegd. De zuiveringsrendementen van BZV en zwevende stof
bij de toepassing van een bergbezinkbassin voor de zuivering van overstortwater komen overeen met de
rendementen van een helofytenfilter.
In een bergbezinkbassin vindt echter
nauwelijks verwijdering plaats van N en P.
Hieraan valt niets te verbeteren door de
dimensie te vergroten. Met een helofytenfilter kan een betere verwijdering van N

en P worden bereikt door vergroting van
het oppervlak. Uitgaande van gelijke
zuiveringsrendementen voor N en P is de
toepassing van een helofytenfilter
financieel een geschiktere optie dan een
bergbezinkbassin.
De toepasbaarheid van helofytenfilters bij
regenwateruitlaten is bij benadering gelijk
aan die bij overstorten. Dit geldt echter
niet voor lozingen van regenwateruitlaten
van industrieterreinen of drukke parkeerplaatsen, waar het water verontreinigd kan
zijn met zware metalen en organische
microverontreinigingen (zoals PAK's en
olie) [NWRW, 1989].Deze stoffen kunnen
in een helofytenfilter niet of nauwelijks
afgebroken worden.
Bij de toepassing van helofytenfilters voor
overstorten en regenwateruitlaten kan
worden overwogen om - bij zeer grote
watertoevoer - het helofytenfilter (deels!
als berging te laten fungeren en het water
na overstorten (gedeeltelijk) terug te
voeren naar het riool. Hetzelfde gebeurt
namelijk ook bij een bergbezinkbassin.
Zo kan de benodigde oppervlakte voor het
helofytenfilter beperkt worden en/of het
zuiveringsrendement worden vergroot.
Steekproeven
Om een indruk te krijgen van de toepasbaarheid van helofytenfilters voor
overstorten en regenwateruitlaten is
steekproefgewijs - aan de hand van
literatuurgegevens - nagegaan in hoeverre
er concrete situaties zijn waarin voldoende
ruimte beschikbaar is voor de aanleg van
een helofytenfilter. Bruikbare literatuurgegevens over overstorten en regenwateruitlaten zijn verzameld in het kader van
het onderzoek van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit
[NWRW, 1990]. In deze NWRW-studie
zijn drieënzestig lokaties geselecteerd met
een zodanige diversiteit aan typen rioolstelsels en typen ontvangende wateren,
dat naar verwachting een representatief
beeld voor de Nederlandse situatie is
verkregen. Op alle lokaties zijn de dimensies van het ontvangende water gemeten.
Voor negenentwintig lokaties is ook het
aantal inwoners, dat via de betreffende
overstort of regenwateruitlaat op het
oppervlaktewater loost, bekend.
Voor deze negenentwintig lokaties
(vierentwintig overstorten en vijf regenwateruitlaten) is - bij wijze van steekproef
- uitgerekend hoe groot het zuiveringsrendement in het betreffende
ontvangende water zou kunnen zijn
wanneer dit water als helofytenfilter
beheerd zou worden. Hoewel het niet
bekend is in hoeverre de steekproef van
de NWRW statistisch groot genoeg is,
worden de resultaten van de bere-

keningen gebruikt voor extrapolatie naar
de niet-onderzochte overstorten. Het blijkt
dan dat, uitgaande van de hoogste
zuiveringscapaciteit en een lage vuillast, in
75% van de - in de steekproef onderzochte - wateren een volledige zuivering
van N en P kan worden bewerkstelligd
door het betreffende water als helofytenfilter te beheren. Voor regenwateruitlaten
is - uitgaande van de hoogste zuiveringscapaciteit en de minimale vuillast in het
geloosde water - 60% van de lokaties nog
groot genoeg om het water volledig te
zuiveren via helofytenfilters.
Echter, uitgaande van de laagste
zuiveringscapaciteiten en de maximale
belasting van het afvalwater, is op alle
lokaties (overstorten en regenwateruitlaten) de aanwezige oppervlakte
ontoereikend om een volledige zuivering
te bewerkstelligen. Door een optimale
zuiveringscapaciteit na te streven kan de
toepasbaarheid van helofytenfilters bij
overstorten en regenwateruitlaten dus
sterk toenemen.
In de praktijk kunnen er meer lokaties
geschikt zijn wanneer het mogelijk is om
meer ruimte te creëren door extra oppervlakte buiten het betreffende oppervlaktewater te benutten of door een geringer
zuiveringsrendement dan 100% te
accepteren. Om hoeveel extra lokaties het
gaat, is slechts aan te geven door van
iedere lokatie afzonderlijk de haalbaarheid
na te gaan. Hiervoor zijn beslisprocedures
opgesteld [Gleichman-Verheijen et al,
1991].
Beslisprocedure
In de haalbaarheidsstudie zijn beslisprocedures opgesteld voor alle categorieën
afvalwaterlozingen. De procedures zijn
opgezet in de vorm van beslisbomen
waarin alle criteria in volgorde worden
doorlopen.
Eén van de criteria in een beslisprocedure
is de beschikbare ruimte. Daarnaast zijn
echter ook bijvoorbeeld landschappelijke
criteria (bijvoorbeeld stedelijke of
landelijke omgeving) en lokatiespecifieke
eigenschappen (bijvoorbeeld grondsoort)
bepalend voor de vraag of de toepassing
van een helofytenfilter in een bepaald
geval kansrijk is. Het doorlopen van een
beslisprocedure levert een antwoord op de
vraag of een helofytenfilter in een
specifiek geval een geschikte optie is.
In afb. 1is de beslisprocedure voor afvalwater uit overstorten en regenwateruitlaten schematisch weergegeven in de
vorm van een beslisboom.
Enquête
De behoefte aan toepassing van
helofvtenfilters is onderzocht door een
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schriftelijke enquête onder een dertigtal
waterkwaliteitsbeheerders in Nederland.
Uit de enquête blijkt dat de waterkwaliteitsbeheerders welwillend staan
tegenover het gebruik van helofytenfilters.
Dit is onder andere af te leiden uit het feit
dat voor een twintigtal lokaties plannen
bestaan om een helofytenfilter aan te
leggen of dat ze als potentiële lokaties
voor de aanleg van een helofytenfilter
worden aangemerkt. Er is echter bij een
aantal waterkwaliteitsbeheerders sprake
van een gebrek aan concrete richtlijnen
voor de dimensionering, de inrichting en
het beheer van helofytenfilters.
Conclusies
Van de onderzochte categorieën afvalwaterlozingen zijn overstorten en regen-

wateruitlaten het meest geschikt voor de
toepassing van een helofytenfilter voor de
zuivering van afvalwater.
In de rioleringsdistricten met een
gemengd rioleringsstelsel bevinden zich
bij benadering twaalfduizend overstorten.
Bij circa 75% van de in de steekproef
onderzochte overstorten is, uitgaande van
een hoge zuiveringscapaciteit en een
minimale jaarlijkse vuiluitworp, een
helofytenfilter een geschikte optie voor de
zuivering van het overstortende water, op
basis van de beschikbare ruimte.
Uitgaande van een lage zuiveringscapaciteit en een minimale vuiluitworp, is
circa 20% van alle lokaties geschikt.
Bij een hoge zuiveringscapaciteit en een
maximale jaarlijkse vuiluitworp komt 10%
van de overstorten in aanmerking voor

Afb. 1 -Beslisboom van afvalwateruitoverstorten enregenwateruklaten [Gleichman-Verheijeii etal, 1991].

1a) situatie problematisch.

1b) situatie niet problematisch.

I
2a) maatregelen aan
rioolstelsel mogelijk.

2b) geen maatregelen aan
rioolstelsel mogelijk.

V
3b) naast maatregelen riool ook
randvoorzieningen + maatregelen
oppervlaktewater mogelijk.

3a) slechts maatregelen aan
rioolstelsel mogelijk.

I

V
4a) maatregelen aan
oppervlaktewater mogelijk.

^

4b) randvoorzieningen aan
ontvangende rioolstelsel.

5b) maatregelen zonder planten
hebben voorkeur.

5a) maatregelen met waterplanten.

6a) afvalwater voornamelijk
belast met N en P.

6b) afvalwater ook met zware
metalen en PAK's belast.

7a) wel ruimte,
landschappelijk inpasbaar.

7b) geen ruimte, niet
landschappelijk inpasbaar.

8a) lozing te verplaatsen.

8b) lozing niet te verplaatsen.

_L
9a) klei/ondoorlatende laag.

9b) geen klei/ondoorlatende laag.

10a) folie aan te brengen.

10b) geen folie aan te brengen.

11a) geen kans op muggen/ stank.

12) Helofytenfilter perspectiefrijk

11b) kans op muggen/ stank.

1

13) Helofytenfilter niet perspectiefrijk.

I

toepassing van een helofytenfilter.
Bij regenwateruitlaten met een minimale
vuiluitworp is, uitgaande van lage en hoge
zuiveringscapaciteiten respectievelijk 20%
en 60% van de lokaties geschikt voor
toepassing van een helofytenfilter.
Helofytenfilters zijn geen oplossing als er
sprake is van verontreinigingen met zware
metalen of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's).
Bij een lage zuiveringscapaciteit en een
maximale jaarlijkse vuiluitworp is de
toepassing van een helofytenfilter geen
geschikte optie voor de zuivering van
afvalwater uit overstorten en regenwateruitlaten.
Uitgaande van dezelfde zuiveringsdoelstelling voor N en P is een helofytenfilter een goedkopere optie met een betere
zuiveringscapaciteit dan een bergbezinkbassin.
Voor de nazuivering van effluenten van
kleine rwzi's (capaciteit < 20.000 i.e.) is de
toepasbaarheid van helofytenfilters gering.
Door biologisch defosfateren kan op
goedkopere wijze, met een geringere
ruimtebehoefte, eenzelfde zuivering van N
en P worden gerealiseerd als met behulp
van een helofytenfilter.
De toepasbaarheid van helofytenfilters
voor de zuivering van ongerioleerde
lozingen (jaarrond) vanuit campings en
recreatie-inrichtingen is zeer gering.
De belasting van het afvalwater met N en
P is bij deze categorie lozers hoog waardoor een groot oppervlak aan helofytenfilter nodig is. Uitgaande van dezelfde
zuiveringsrendementen zijn de kosten van
een helofytenfilter hoog vergeleken met
een septic-tank met biorotor of een actiefslibsysteem. Wanneer de lozingen slechts
plaatsvinden in de zomermaanden kan de
toepassing van helofytenfilters kansrijker
worden door een geringere ruimtebehoefte.
Er zijn weinig mogelijkheden voor
toepassing van helofytenfilters bij
verspreide bebouwing aangezien hier
sprake is van jaarrondlozingen met een
relatief hoge nutriëntenbelasting.
Alternatieve zuiveringsmethoden, zoals
een septic-tank met biorotor of een
actief-slibsysteem, zijn bij gelijke
zuiveringsrendementen goedkoper en
nemen minder ruimte in.
Hoewel helofytenfilters weinig perspectieven bieden bij de zuivering van
afvalwater van rwzi's, campings, recreatieinrichtingen en verspreide bebouwing
worden toepassingsmogelijkheden niet
uitgesloten. Een scherpe selectie is hierbij
noodzakelijk. Mogelijke toepassingen voor
helofytenfilters kunnen bestaan in
situaties met een geringe jaarlijkse vuiluitworp, voor de zuivering van een deel
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van het effluent en/of in het geval van
multifunctioneel gebruik. De feitelijke
toepasbaarheid hangt sterk af van de
effluentkwaliteit, de zuiveringsdoelstelling
en de lokale situatie.
Aanbevelingen
Op basis van de haalbaarheidsstudie
blijken goede mogelijkheden aanwezig
voor de toepassing van helofytenfilters bij
de zuivering van afvalwater uit overstorten
en regenwateruitlaten. Om de mogelijkheden van helofytenfilters verder te
optimaliseren is toepassingsgericht onderzoek noodzakelijk. Onderzoek naar de
effecten van het beheer, de vorm van het
filter, het bodemtype, de belasting en de
plantesoort op de zuiveringscapaciteit van
helofytenfilters zou zich moeten richten op
overstorten en regenwateruitlaten.
Door een betere kennis van de zuiveringsprocessen kan de zuivering geoptimaliseerd worden, waardoor de toepasbaarheid van helofytenfilters verder kan
toenemen.
Slotwoord
Het eindrapport 'Afvalwaterzuivering met
helofytenfilters in Nederland; een
haalbaarheidsstudie' kwam mede tot stand
dankzij de discussies in de vergaderingen
van de Begeleidingscommissie, bestaande
uit mevrouw drs. M. E. Ikelaar, Nederlandse maatschappij voor energie en
milieu b.v. (NOVEM), ir. S. H. Hosper en
ing. G. B.J. Rijs, Rijkswaterstaat, RIZA en
ir. R. van den Hoek, Landinrichtingsdienst. Deze commissieleden hebben ook
de concept-teksten van de haalbaarheidsstudie van commentaar voorzien.
Het rapport kan schriftelijk worden
aangevraagd bij het Instituut voor
Oecologisch Onderzoek, Postbus 40,
6666 ZG Heteren, ten name van
dr. ir. W. H. van der Putten.
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Raadsels rondom drinkwatermonsters Steendijkpolder
De positieve testresultaten van de onlangs
genomen drinkwatermonsters uit de
Maassluise gifwijk Steendijkpolder
hebben de bezorgdheid van de leden van
de commissie milieu die op 7 januari jl.
vergaderden niet kunnen wegnemen. De
commissie is vooral verontrust over de
vele fouten die worden gemaakt bij het
nemen van watermonsters en de verdere
behandeling van deze monsters in het
laboratorium.
Fractievoorzitter Woudstra van het CDA
zei het onvoorstelbaar en raadselachtig te
vinden, dat er al vanaf 1983 drinkwatertesten worden uitgevoerd, waarvan
vervolgens blijkt dat er allerlei fouten zijn
gemaakt, variërend van procedurefouten,
fouten bij het nemen van de monsters of
fouten bij de behandeling van de monsters
in het laboratorium.
Ook bij de laatst gemaakte testen zijn
volgens het Waterleidingbedrijf Zuid
Holland Zuid opnieuw fouten gemaakt.
'In maart 1991werden drinkwatermonsters
genomen, waarin fenolen en trichloormethaan werden aangetroffen. Toen bij
herhaling van de proefnemingen in
september 1991bleek dat deze stoffen niet
meetbaar waren, werd onderzocht of er
fouten bij het verwerken van de proeven
waren gemaakt. De fenolen waren in de
laatste test niet meetbaar en daaruit
hebben we moeten concluderen dat er ten

onrechte buitenlucht met deze verontreinigde stoffen bij de watermonsters was
terechtgekomen', aldus woordvoerder
Ooms van het Waterleidingbedrijf ZHZ.
'De verontreiniging van de monsters met
trichloormethaan is veroorzaakt door een
fout op ons laboratorium', aldus Ooms.
'Deze stof wordt namelijk gebruikt bij het
reinigen van de airconditioning en dat is
helaas per ongeluk gebeurd ten tijde van
de verwerking van de drinkwatermonsters.'
CDA'er Woudstra wees er nadrukkelijk
op, dat de Inspecteur van Volksgezondheid indertijd niet zo maar waarschuwingen voor het gebruik van drinkwater in de Steendijkpolder had gedaan.
'Eerst werd aangenomen dat de kunststof
drinkwaterleidingen in schoon zand lagen
en toen uiteindelijk proeven met de
buizen werden gedaan bleek dat er toch
problemen waren. Het is inmiddels ook
duidelijk dat de leidingen wel degelijk in
het verontreinigde havenslib liggen en dat
er zelfs al kunststof buizen zijn vervangen
door koperen leidingen', vertelde
Woudstra.
Er zijn volgens Woudstra nog steeds
stoffen in het drinkwater aanwezig die er
niet horen, ook al overschrijden die de
officiële normen niet. Wethouder Storm
(Milieu) bevestigde dit en kwam met de
commissieleden overeen contact op te
nemen met de Inspectie voor de Volksgezondheid om te vragen of men nog
steeds aanleiding ziet de waarschuwingen
te handhaven. De laatste testresultaten
zullen dan worden overlegd met de vraag
of die voldoende zekerheid op schoon
drinkwater bieden voor de bewoners van
de gifwijk. (ANP)

KIVI/STOWA-symposium
Het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
(KIVI), afdeling waterbeheer, organiseert
in samenwerking met de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA) een symposium 'Beleidsanalyse
in het waterbeheer'. Het symposium
wordt gehouden op 13maart 1992 in
Hoog-Brabant, Radbouwkwartier 23 in
Utrecht.
Het symposium is de afsluiting van een
prijsvraag die tot doel heeft inzicht te
verschaffen in de praktijk van de
toepassingsmogelijkheden van de beleidsanalyse voor het gebied van integraal
waterbeheer, het waterkwantiteitsbeheer
en het waterkwaliteitsbeheer.
Nadere inlichtingen: STOWA,
ir. L. R. Wentholt, Postbus 80200,
2508 GE Den Haag, telefoon
070-3512710.

