Misverstanden over helofytenfilters

Opmerkingen met betrekking tot het artikel van de hand van GleichmanVerheijen, Van der Putten en Van Liere in H 2 0 , 25ste jaargang, nr. 3 van
30 januari 1992 getiteld 'Afvalwaterzuivering met helofytenfilters, een
haalbaarheidsstudie'.
1. Inleiding
In de samenvatting van het bedoelde
artikel stellen de schrijvers: 'Van de
onderzochte categorieën afvalwaterlozingen zijn overstorten en regenwateruitlaten 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.'
De schrijvers baseren hun conclusie mede
op een interpretatie van de door de
NWRW in haar eindrapportage gepresenteerde cijfers betreffende de jaarlijkse
belasting van het oppervlaktewater met
N en P tijdens overstortingen. De interpretatie is niet correct hetgeen hierna zal
worden verklaard.
2. Uitgangspunten door de schrijvers
gehanteerd
De schrijvers baseren hun berekeningen
op het optreden van één overstorting
groot 1.000 m 3 per jaar. Zij gaan verder uit
van een op de overstort afwaterend
gebied dat 10.000 inwonerequivalenten
(i.e.) produceert.
De schrijvers gaan bij hun becijferingen
bovendien uit van de door de NWRW
gepresenteerde reeks cijfers aangaande de
uitworp aan N-Kj en P-tot uitgedrukt in
g/(inwoner.a).
Het rendement van bergbezinkbassins
voor BZV wordt door hen conform het
eindrapport van de NWRW op 65%
gesteld.

aanpak van de schrijvers zou een
helofytenfilter met een inhoud van
(2.050/10.000) x 1.000 = circa 200 m 3
moeten voldoen. Hiervan uitgaande blijkt
dat slechts 15% van het in Loenen tijdens
de meetperiode (3,5 jaar) overgestorte
water in het filter zou zijn geborgen. Elke
hoeveelheid groter dan 200 m 3 verdwijnt
immers rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Wanneer de BZV-vracht wordt
beschouwd zou slechts 18% in het filter
zijn geborgen. Het rendement zou dus
niet 95 tot 98% hebben bedragen maar
circa 18%. Het rendement voor N en P
zou, gelet op het voorgaande, ook
aanzienlijk geringer zijn geweest dan de
20 respectievelijk 10% door de schrijvers
genoemd.
In de beschouwde meetperiode bedroeg
de grootste overgestorte hoeveelheid bijna
8.500 m 3 . Om een rendement van circa
98% te kunnen behalen zou het filter deze
inhoud moeten hebben. Uitgaande van
een diepte van 0,5 m, zoals de schrijvers
voorstellen, zou het oppervlak 1,7 ha
moeten beslaan! Dit is meer dan 10% van
het in Loenen aanwezige verharde
oppervlak. In de meeste gevallen zal een
dergelijk groot oppervlak in de nabijheid
van (bestaande) overstorten niet te vinden
zijn.
Op een ander aspect moet nog worden
gewezen.
De NWRW-metingen laten zien dat de

uitworp van BZV, N-Kj en P, maar
eveneens van overige verontreinigende
stoffen, afneemt naarnate de in het stelsel
aanwezige onderdrempelberging
toeneemt. Zie daartoe de afbeelding.
(In deze afbeelding is de uitworp uitgedrukt in kg per ha verhard oppervlak
per jaar en niet zoals door de schrijvers in
kg per inwoner per jaar. Dit is gedaan
vanwege het feit dat de meeste verontreinigingen een sterkere relatie vertonen
met de aard en het gebruik van het afvoerende oppervlak. Bovendien sluit het
gebruiken van kg/(ha a) aan op de wijze
waarop in het buitenland de vuiluitworp
wordt uitgedrukt). Het voorgaande houdt
in dat naarmate de onderdrempelberging
groter wordt, bij het aanbrengen van randvoorzieningen met een vaste inhoud
(bijvoorbeeld 2 mm), het rendement
uitgedrukt in een percentage van de
toevoer naar de voorziening geringer
wordt. Met andere woorden: het rendement is situatiegebonden. Een rendement
voor een bergbezinkbassin, zoals de
schrijvers vermelden, van 65% gold
slechts in de beschouwde situatie.
Tijdens de uitworp van 8.500 m 3 bedroeg
het gemiddeldedebiet circa 0,15 m 3 /s. De
overstortdrempel in Loenen is 1,5 m
breed. Bij instroming in het filter zou de
snelheid circa 0,2 m/s bedragen. (Diepte
filter: 0,5 m). Om uitschuring van het filter
en meandering van de stroom te voorkomen, met name tijdens het vullen van
het filter, zal de snelheid hoogstens
0,05 m/s moeten bedragen. Dit kan
worden bereikt door het debiet over een
circa viermaal zo grote breedte te
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3. Commentaar
1.000 m ' inhoud van het helofytenfilter
komt overeen met 1.000/10.000 = 0,1 mV
(inw. a), (i.e. gelijkgesteld aan het aantal
inwoners). Deze hoeveelheid is aanzienlijk
geringer dan in werkelijkheid optreedt.
Het reeds eerder aangehaalde NWRWrapport vermeldt voor de vier onderzochte
gebieden 9,2, 3,8, 1,6 en 26,0 mV(inw. a).
Het rendement van het helofytenfilter kan
daarom voor BZV niet 95 tot 98%
bedragen, zoals door de schrijvers is
aangegeven, maar is aanzienlijk geringer.
Hoeveel minder?
Kiezen wij als voorbeeld het door de
NWRW onderzochte rioolstelsel van
Loenen. Op de in het stelsel aanwezige
overstort waren 2.050 inwoners 'aangesloten'. De onderdrempelberging van
het stelsel bedroeg 5,7 mm. Conform de
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spreiden. Uitgaande van een filter met
inhoud van 200 m 3 , analoog aan wat de
schrijvers voorstellen voor 10.000 i.e., zou
de breedte achter de overstort van 1,5
naar 6 m moeten verlopen. Het filter zou,
om een gelijkmatige verdeling over zowel
lengte als breedte van de verontreinigingen te verkrijgen, in drie lussen
moeten worden aangelegd. De 'natte'
breedte zou circa 18 m bedragen en de
'natte' lengte circa 22,5 m. Deze vorm
vergt twee kades die in het filter moeten
worden aangebracht. Het is de vraag of de
schrijvers bij het berekenen van de totale
investeringen rekening hebben gehouden
met de aanleg van zowel de constructie
om de stroom na de overstort te kunnen
spreiden evenals met bouw van de kades
die de stroom over het filter moeten
verdelen.
Een andere kostenpost waarvan niet
duidelijk is of de schrijvers deze in
beschouwing hebben genomen is de
verwerving van de grond. Uitgaande van
een inhoud (Loenen) van 200 m 3 moet
ruim 400 m 2 grond worden verworven. Bij
verwervingskosten van f 10,-/m 2 gaat het
om slechts f 4.000,-. De grootte van een
bouwkavel is eveneens circa 400 m 2 . Maar
wanneer de ruimte waar het filter
gebouwd zou moeten worden de bestemming bouwgrond heeft, derft de gemeente
circa 400 x f 200,-/m 2 = f 80.000,- aan
inkomsten. Dit bedrag is niet meer te
verwaarlozen!
Wordt 98% rendement nagestreefd dan
moet 17.000 m 2 grond worden verworven.
Daarmede is minimaal f 170.000,gemoeid. Uitgedrukt in kosten van bouwrijpe grond echter circa f3.400.000,-.
De aanleg van het filter zou bovendien
f542.000,- vergen (f 64,-/m 3 , opgave
schrijvers).
De schrijvers vergelijken de effecten van
de aanleg van een helofytenfilter met die
van de bouw van een bergbezinkbassin.
Om een rendement van 98% te kunnen
behalen in het geval van het stelsel van
Loenen, moet de berging eveneens
8.500 m 3 groot zijn. Een deel (circa
500 m 3 ) dient als een betonnen bergbezinkbassin te worden uitgevoerd, het
overige (8.000 m 3 ) in de vorm van een
begroeid bekken voorzien van een
bodemfolie. De kosten van de aanleg van
het bergbezinkbassin zijn circa f 500.000,(1.000 m 3 ), ven het begroeide bekken
circa f 1.000.000,- (f 125,-/m 3 ). Het
ruimtebeslag is echter slechts een vierde
doordat het bassin zowel als het bekken
dieper kunnen worden aangelegd dan het
helofytenfilter.
Wanneer 98% rendement voor BZV moet
worden behaald is, met het oog op het
ruimtebeslag, de aanleg van een berg-

bezinkvoorziening te verkiezen boven een
helofytenfilter. Wordt echter een
rendement nagestreefd van circa 20% dan
kan een helofytenfilter een oplossing
bieden. Een aarden bekken van waaruit
het water na afloop van de overstorting
wordt teruggeleid naar de riolering is een,
overigens reeds enkele malen toegepast,
derde alternatief.
4. Conclusie
In tegenstelling tot hetgeen de schrijvers
van het artikel beweren is het aanleggen
van helofytenfilters achter overstortdrempels, uitzonderingen daargelaten,
geen geschikte oplossing om het oppervlaktewater te beschermen tegen verontreiniging als gevolg van overstortingen.
Wat voor overstorten geldt is vanzelfsprekend ook van toepassing op regenwateruitlaten.
Prof. ir.J. B. M. Wiggers
Vakgroep Gezondheidstechniek
en Waterbeheersing,
Eaculteit der Civiele Techniek,
Technische Universiteit Delft.

Reactie op het commentaar
van prof. ir.J. B.M. Wiggers
Allereerst willen wij prof. Wiggers
bedanken voor zijn kritische commentaar
bij het door ons vervaardigde artikel.
Wij maken bij deze graag gebruik van de
door de redactie van H 2 0 geboden
mogelijkheid een reactie te geven.
De kosten-baten vergelijking tussen een
helofytenfilter en - in het geval van
overstorten - een bergbezinkbassin is
uitgevoerd door uit te gaan van een fictieve
overstort van 1.000 m 3 per 10.000 i.e.
Hadden wij een grotere overstort
genomen, dan was het bergbezinkbassin
eveneens duurder uitgevallen. Uitgaan van
één overstort per jaar kan tot een overschatting ten gunste van helofytenfilters
hebben geleid, maar neem nu eens aan
dat er 7 overstorten plaatsvinden (een
soort 'vuistregel' van sommige waterkwaliteitsbeheerders), dan zou een helofytenfilter op circa f3 , - per i.e. uitkomen
tegen een bergbezinkbassin op f21,70 per
i.e.
Dat scheelt nog bijna een factor 10!
De haalbaarheid van helofytenfilters in de
door de NWRW beschreven lokaties is
daarentegen verricht uitgaande van de
vuiluitworp van N en P. Deze cijfers
waren afkomstig uit het NWRW-rapport.
Het voorbeeld 'Loenen', dat door
prof. Wiggers is gebruikt, hebben wij
tijdens onze studie ook doorgerekend.
Wij kwamen hierbij tot dezelfde conclusie:

bij Loenen is een helofytenfilter niet
haalbaar. In een aantal door de NWRW
beschreven overstortsituaties bleken
helofytenfilters volgens onze berekeningen wel toepasbaar te zijn. Onze
resultaten zijn indicatief voor de toepasbaarheid van helofytenfilters bij
overstorten, aangezien de 63 beschikbare
lokatiestudies slechts 0,53% van de in
totaal circa 12.000 overstortlokaties
vormen. Gezien de variatie aan overstortgroottes, die ook prof. Wiggers in zijn
betoog aanhaalt, kunnen we uiteraard
geen statistisch onderbouwde uitspraken
doen. De hydraulische aspecten in het
betoog van prof. Wiggers zijn ook door
waterkwaliteitsbeheerders aangegeven.
Een oplossing die genoemd werd, is een
combinatie van een opvang annex voorbezinkbassin en - daarachter - een
helofytenfilter in het ontvangende oppervlaktewater. Gezien de resultaten van
onze studie en de overwegend positieve
reacties van de waterkwaliteitsbeheerders
zijn onze toekomstverwachtingen voor wat
betreft helofytenfilters minder somber
gestemd dan die van prof. Wiggers.
Ir. E. C. Gleichman-Verheijen,
dr. ir. W. H. van der Putten en
dr. L. van Liere

6e druk Waterleidingwet
verschenen
Onlangs verscheen de 6e druk van de
Waterleidingwet, deel 58 uit de Editie
Schuurman &Jordens, Nederlandse
Staatswetten.
In deze zesde druk is alleen nog
opgenomen de Waterleidingwet. De
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven is
in 1984, bij het in werking treden van de
grondwaterwet, ingetrokken. Voor de
enkele gevallen waarop deze wet nu nog
van toepassing is, wordt naar de vijfde
druk van nr. 58 verwezen. De Grondwaterwet die niet alléén voor grondwateronttrekkingen van waterleidingbedrijven geldt, is opgenomen in S&J 185.
Globaal behandelt de wet de volgende
onderwerpen:
- Toezicht op de waterleidingbedrijven in
het belang van de volksgezondheid;
- Organisatie van de openbare drinkwatervoorziening;
- Voorbereiding en tot stand brengen van
watervoorzieningswerken en Raad voor
de Drinkwatervoorziening, een nietambtelijk adviescollege van de Minister.
Deze druk werd bewerkt door mr.
H J. M. H. Geradts, ISBN 90 271 3451 0
en kost f 38,50.

