Waterzuivering met helofytenfîlters

lien verslag van twee themadagen over de toepasbaarheid van moerassystemen voor de zuivering van afvalwater en oppervlaktewater.

Inleiding
Waterzuivering via begroeide moerassen
(helofytenfîlters) komt zowel in Nederland als daarbuiten steeds meer in de
belangstelling. Gebleken is dat helofytenfîlters een belangrijke bijdragen kunnen
leveren aan verbetering van de waterkwaliteit. Desondanks wordt met enige
scepsis gekeken naar toepassing van deze
techniek om afval- en oppervlaktewater te
zuiveren. Belangrijkste redenen hiervoor
zijn het relatief grote ruimtebeslag, het
onzekere bedrijfsresultaat en de mogelijke
hinder door slank of insekten.
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Momenteel wordt in Nederland op
beperkte schaal ruw afvalwater van
campings en andere recreatievoorzieningen gezuiverd met behulp van
helofytenfîlters. Hen andere toepassing
vormt de zuivering van rioleringsoverstorten en nooduitlaien teneinde
verontreiniging van het oppervlaktewater
te voorkomen. Vanwege de hoge aanvoer
aan verontreinigende stoffen worden deze
helofytenfîlters 'hoogbelast' genoemd.
Daarnaast wordt gedacht aan toepassingen in oppervlaktewateren, in
situaties waarin voedselrijk water wordt
ingelaten in relatief voedselarme natuurgebieden. De verwachting is, dat in
dergelijke situaties de voorzuivering van
oppervlaktewater via een helofytenfilter
tot een verbetering van de kwaliteit van
het inlaatwater zal leiden. Indien in
dergelijke 'laagbelaste' systemen een
goede zuivering zou zijn te behalen, is het
misschien ook mogelijk helofytenfîlters
toe te passen als voorzuivering bij de
drinkwaterproduktie. Naast het gebruik in
de waterzuivering kan riet ook worden
toegepast bij het ontwateren van
(zuiverings)slib.
De hernieuwde belangstelling voor
gebruik van helofytenfîlters bij waterzuivering is in het binnen- en buitenland
duidelijk te merken aan de diverse
activiteiten op dit gebied. Hierbij kunnen
worden genoemd de KG-werkgroep
'European Community Expert Contact
Group on Emergent Hydrophyte

Samenvatting
Het Instituut voor Oecologiseh Onderzoek en de Dienst Binnenwateren/RIZA
hebben twee themadagen georganiseerd over de toepassingsmogelijkheden en
efficiëntie van helofytenfîlters bij de zuivering van afvalwater en oppervlaktewater.
De stand van zaken met betrekking tot helofytenfîlters is beknopt in dit artikel
weergegeven. Mogelijke toepassingen worden besproken en er zijn kennislacunes
geformuleerd. De conclusie is, dat nader toepassingsgericht fundamenteel onderzoek gewenst is, onder andere naar optimalisering van de bacteriële stikstofomzetting via nitrificatie tot de vorming van stikstofgas, naar opslag en
verwijdering van fosfaat in relatie tot bodem en plantesoort en naar de water- en
nutriëntenbalans van helofytenfîlters. Er is echter ook behoefte aan een
inventarisatie van het aantal mogelijke toepassingen van helofytenfîlters en hun
rol bij de verbetering van de (locale) oppervlaktewaterkwaliteit of in het integraal
waterbeheer.

Treatment Systems' en de IAWPRC
'specialist'-groep 'The Use of macrophytes
in Water Pollution Control'.
Beide commissies hebben tot doel de
informatie-overdracht te bevorderen.
Halfjaarlijks verschijnt er een 'newsletter'.
In september 1990 wordt het symposium
'Use of Constructed Wetlands in Water
Pollution Control' in Cambridge
georganiseerd. Gelet op het grote aantal
instellingen dat in Nederland op dit
terrein actief is, hebben het Instituut voor
Oecologiseh Onderzoek (IOO) en de
Dienst Binnenwateren/RIZA
(DBW/RIZA) twee themadagen
georganiseerd met als onderwerp 'Waterzuivering met behulp van helofytenfîlters'.
Doel van de eerste dag (4 juli 1989) was
de kennisuitwisseling te bevorderen en de
stand van zaken weer te geven. Tijdens
deze dag werd een ieder in de gelegenheid gesteld via een beknopte voordracht
een toelichting te geven op de (verrichte)
onderzoeksactiviteiten c.q. de betrokkenheid van de diverse instellingen bij dit
onderwerp. Op de tweede dag
(21 november 1989) is dieper ingegaan op
de zuiveringsprocessen in een helofytenfilter, in het bijzonder de N- en
P-verwijdering. Een algemeen gevoelen
was, dat een aanzienlijk betere
verwijdering van deze stoffen door aangepast aanleg en beheer mogelijk kan zijn.
Voor wat betreft de biologische afbraak
van organische stof, de verwijdering van
zwevende stof en ten aanzien van de
bacteriologische kwaliteit zal vanwege de
reeds goede zuiveringsresultaten
optimalisatie van de zuiveringsprocessen
slechts een geringe bijdrage leveren.
Daarom is tijdens de themadagen geen
extra aandacht aan deze stoffen gegeven.
Tevens is verwijdering van andere stoffen,
zoals organische microverontreinigingen
en zware metalen buiten beschouwing
gelaten.

Typen helofytenfîlters
Op basis van de verschillende
toepassingsmogelijkheden van helofytenfîlters en de grote variaties in inrichting en
vegetatie is een grote verscheidenheid
ontstaan in de benaming van typen
helofytenfîlters. In algemene zin zijn de
volgende systemen te onderscheiden voor
afvalwaterzuivering (afb. 1).
Afb. I- Typen helofytcnfiltersystemen voor
afvalwaterzuivering.
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Helofytenfilters die worden toegepast bij
de zuivering van oppervlaktewater, zullen
daarentegen minder 'technologisch'
worden uitgevoerd. Door een meer
natuurlijke inrichting kunnen dergelijke
natuurzuiveringssystemen een nevenfunctie krijgen, zoals bijvoorbeeld voor de
vergroting van de natuurwaarden in het
gebied en voor de recreatie. Het betreft
hier multifunctionele systemen, die inpasbaar zijn in het landschap.
Zuiveringsrendementen en overdraagbaarheid van resultaten
In Nederland heeft in het verleden onderzoek naar de werking van helofytenfilters
met name fragmentarisch plaatsgevonden.
Mogelijkheden tot generalisatie van de
onderzoeksresultaten zijn daarom beperkt.
In de meeste gevallen zijn de zuiveringsprocessen binnen het systeem, de stofstromen tussen in- en uitvoer en de
waterbalansen als een 'Black Box'
beschouwd. Het zuiveringsrendement van
helofytenfilters wordt doorgaans berekend
uit het verschil in concentratie aan stoffen
in het influent en effluent. Hierbij wordt
er impliciet vanuit gegaan dat de aard van
de stoffen en ook de hoeveelheid afvalwater dat het helofytenfilter verlaat,
identiek is aan het aangevoerde water, zij
het dat een aantal stoffen in meer of
mindere mate eruit verwijderd is.Voor
een goed inzicht in de werking van de
filters is deze benadering veel te grof.
Op basis van een waterbalans, waarin
rekening wordt gehouden met onder
andere neerslag, verdamping, wegzijging
en opkwellend grondwater, kan door
karakterisering van de zuiveringsprocessen een CZV,P- en N-balans
worden opgesteld, waaruit een meer reëel
zuiveringsrendement voor het filter volgt.
Daarnaast is onvoldoende diepgaand
onderzoek verricht en als gevolg van
geringe coördinatie tussen toepassers en
onderzoekers zijn tal van vragen blijven
liggen. Veel proefprojecten zijn vrijwel uitsluitend gericht geweest op de lokale
situatie, zodat op elke nieuwe locatie het
wiel weer opnieuw moet worden uitgevonden. De zuiveringsresultaten
verschillen van slecht tot zeer goed.
Aangezien met de huidige kennis een
bepaald resultaat meestal niet vooraf te
voorspellen valt, wordt gecoördineerde
voorlichting ernstig bemoeilijkt.
Mogelijkheden voor toepassing van
helofytenfilters
De toepassing van helofytenfilters bijde
zuivering van afvalwater heeft duidelijk
beperkingen wat betreft de benodigde
oppervlakte en de verwijderingscapaciteit

gedurende de winter. Reële mogelijheden
voor toepassing zijn:
Afvalwa terzuwering
- Afvalwaterzuivering van verspreide
bebouwing. Momenteel is meer dan90%
van de woningen, bedrijven en recreatieobjecten aangesloten op een gemeentelijk
rioolstelsel. Wat overbijft zijn onder
andere verspreide bebouwing en seizoengebonden recreatie-objecten zoals
bungalowparken, campings endagrecreatie. Door de afgelegen ligging van
deze locaties gaat inzameling en gecentraliseerde zuivering van het afvalwater
gepaard met onevenredig hoge kosten per
inwonerequivalent. Ookhet ter plekke
behandelen van het afvalwater in
conventionele zuiveringssystemen is door
het tijdelijk karakter van de - in vele
gevallen - pieklozing en het vereiste
toezicht op deze systemen doorgaans niet
mogelijk. Lozing vanuit recreatieobjecten
vindt meestal in de zomer plaats. In deze
tijd vertonen helofytenfilters de grootste
zuiverende activiteit, zodat aanvoer en
zuiveringsefficiëntie mooi op elkaar
aansluiten. Vanaf begin jaren zeventig
worden begroeide vloei- en infiltratievelden toegepast bij de zuivering van
afvalwater, afkomstig van afgelegen
recreatie-objecten in de Flevopolders en
bij Lauwersoog.
- Rioleringsuitlaten en overstorten.
De mogelijkheden om de verontreiniging
van oppervlaktewater tengevolge van
rioleringsoverstorten terug te dringen zijn
beperkt. De reden hiervan ligt enerzijds
in de veelheid van het aantal overstorten,
anderzijds in de moeilijkheidsgraad van
de aanpak. Door de onvoorspelbaarheid
van de afvalwateraanvoer vallen vrijwel
alle conventionele zuiveringssystemen af.
De toepassing van helofytenfilters vormt
een alternatief om overstortwater op te
vangen en te zuiveren. In 1986isbij
Houten-Oost een biezenveld als randvoorziening voor de riolering in gebruik
genomen. Het zuiveringsrendement, de
aanleg en het beheer verdienen nogde
nodige aandacht. Tevens is het vooralsnog
onbekend hoeveel overstortlocaties voor
zuivering met helofytenfilters in
aanmerking komen.
Oppervlaktewaterzuivering
- Zuivering van inlaatwater. De inlaat van
voedselrijk water in relatief voedselarme
moerasgebieden kan noodzakelijk zijn in
droge tijden, als de wateraanvoer via de
regen en opkwellend grondwater onvoldoende is.Het inlaatwater zou mogelijk
kunnen worden voorgezuiverd door het
via een helofytenfilter aan te voeren.
- Zuivering van beken die uitmonden in

eutrofiëringsgevoelige wateren. Ditkan
bijvoorbeeld in de vorm van een kunstmatig deltasysteem in de monding. Inzicht
in de noodzakelijke dimensionering isnog
beperkt.
- Buffer tussen landbouw- en natuurgebieden. Veel natuurlijke moerasgebieden komen nog als restanten in
landbouwgebieden voor en worden
bedreigd door uitgespoeld stikstof en
fosfaat. Helofytenfilters zouden als
bufferzones rond de natuurgebieden nog
enige vermindering van de vervuilingsdruk kunnen bewerkstelligen.
- Milieuvriendelijke oevers. In het project
milieuvriendelijke oevers (PMO)van
Rijkswaterstaat wordt de aanleg en het
onderhoud van begroeide oevers
gestimuleerd als alternatief voor harde
oeverconstructies. De rol van de
begroeiing in het functioneren vanhet
oeverecosysteem en als verbinding tussen
natuurgebieden staat hierbij centraal. Een
overweging die tot nu toe onderbelicht is,
betreft de rol van oeverbegroeiing in de
zuivering van het oppervlaktewater. Dit
kan minder interressant zijn voor de
begroeiing langs de grote vaarwegen,
maar des te meer voor de vele duizenden
kilometers aan watergangen langs wegen
en in het landelijk gebied. Totnu toeis
het beheer van sloten voornamelijk gericht
op beheersing van de waterkwantiteit.
Sturing van de waterkwaliteit via planning
van onderhoudswerkzaamheden en keuze
van onderhoudsmethoden heeft nog
nauwelijks aandacht gekregen.
Onderzoeksvragen
De belangrijkste onderzoeksvragen
betreffen vergroting van het inzicht in de
processen en met name de stuurbaarheid
van processen. Onderzoek moet leiden tot
criteria voor aanleg en beheer.
Vragenmetbetrekking totdetoepasbaarheid:
- De potentiële toepassingsmogelijkheden van helofytenfilters bij de zuivering
van afvalwater en oppervlaktewater zijn
talrijk. Welke rol kunnen helofytenfilters
spelen bij de kwaliteitsverbetering vanhet
Nederlandse oppervlaktewater en aanhet
in stand houden of creëren van natuurgebieden in Nederland?
- Kunnen criteria worden ontwikkeld om
besluitvorming over de aanleg van een
helofytenfilter te vereenvoudigen?
Vragenmetbetrekking totdeprocessen:
- Op welke wijze kan de bacteriële
stikstofomzetting worden geoptimaliseerd,
zodat zoveel mogelijk stikstof in de vorm
van N 2 vervluchtigt?
- Hoe kan fosfaat het beste worden vastgelegd in de bodem en welk maairegime
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dient te worden aangehouden voor de
afvoer via de planten?
- In hoeverre kunnen stikstof- en fosfaatverwijdering worden beïnvloed door de
gebruikte plantesoort?
- In hoeverre zijn de zuiveringsprocessen
afhankelijk van de bodemgesteldheid en
hoe ontwikkelt de zuiveringscapaciteit zich
op de langere termijn?
Deze laatste onderzoeksvragen zijn
doorgaans fundamenteel van aard. De
toepassingswaarde van de onderzoeksresultaten kan worden vergroot, als er een
goede afstemming plaatsvindt tussen
onderzoek en praktijk bij de aanleg en het
beheer van hclofytenfilters. Een belangrijk
aspect in verband met nitrificatie,
denitrificatie en fosfaatvastlegging is het
creëren van zowel zuurstofrijke als
zuurstofloze omstandigheden in de
bodem. Aërobie en anaërobie kunnen
naast elkaar voorkomen in de wortelzone,
omdat wortels zuurstof uitscheiden in de
overigens anaërobe bodem. Afwisseling
van aërobie en anaërobie is ook mogelijk
door het filter afwisselend nat en droog te
laten staan. Tenslotte kan het water
verticaal door de bodem worden geleid op
zodanige wijze dat het bovenste deel van
het profiel aëroob en het onderstel deel
anaëroob is.
Planten spelen, behalve bij het zuurstoftransport, een rol bij de drainage van de
bodem, de opname en mogelijk ook de
vastlegging van fosfaat en de koolstofvoorziening voor de denitrificerende
bacteriën. Ook de bodemgesteldheid heeft
effect op de zuiveringscapaciteiten van
helofytenfilters.
Vragenmet betrekking tot aanleg enbeheer:
- Wat is het effect van het waterregime
(afwisselingen tussen nat en droog), de
waterdiepte en de doorstroomsnelheid op
de zuiverende werking?
- Wat is het effect van plantesoorten en
maairegimes op drainage, input van koolstof en zuurstof in de bodem?
- In hoeverre is de zuiverende werking
afhankelijk van de dimensionering van het
filter (bijvoorbeeld: vierkant versus
lintvormig)?
- Wat zijn de kosten van aanleg,
onderhoud en beheer? Hoe verhouden
deze kosten zich ten opzichte van de
zuiveringsfunctie en nevenfuncties, zoals
natuurontwikkeling, recreatie en
ecologische infrastructuur? Wat is de
meerwaarde van deze nevenfuncties?
Het is belangrijk dat van de te
onderzoeken systemen water- en
nutriëntenbalansen worden gemaakt,
teneinde een goede controle van de
rendementen te verkrijgen. Uiteindelijk
zouden modellen gemaakt kunnen

worden met behulp van de nieuw
verworven inzichten, om mogelijkheden te
scheppen voor evaluatie van bestaande
systemen en voor de aanleg van nieuwe
helofytenfilters.
Hoe nu verder?
In 1990 zal door het IOO in samenwerking met DBW/RIZA en het Limnologisch Instituut een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om de
mogelijkheden van en de behoefte aan
helofytenfilters in Nederland te
inventariseren. Op grond van deze
gegevens kunnen dan op beleidsniveau
keuzes worden gemaakt voor de
stimulering van proefprojecten. Hierin kan
de aanleg en het beheer van helofytenfilters worden gecombineerd met het
verrichten van toepassingsgericht
fundamenteel onderzoek. Een dergelijke
combinatie van uitvoering en onderzoek is
noodzakelijk om de openstaande vragen
op te lossen. Deze initiatieven passen in
de beleidsvoornemens ten aanzien van het
integraal waterbeheer.
IIet is echter van belang, dat lessen
worden getrokken uit de ervaringen van
het verleden. Een goede coördinatie en
afstemming van de diverse onderzoeksactiviteiten is vereist om een koppeling te
verkrijgen tussen de verschillende
onderzoeksdisciplnes en wensen vanuit
beleids-en toepassingssfeer. Daarnaast is
het gewenst dat potentiële gebruikers en
lagere overheden op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen middels
adequate voorlichting.
Voor meer informatie
In het rapport 'Waterzuivering met
helofytenfilters' is de informatie
vastgelegd die tijdens de twee themadagen werd verkregen. Het rapport bevat
een kort overzicht van de diverse
onderzoeksactiviteiten en de instellingen
die hierbij in het verleden of momenteel
betrokken zijn. Daarnaast wordt een
beknopte samenvatting gegeven van een
aantal lezingen over de belangrijkste
zuiveringsprocessen, die zich in helofytenfilters afspelen. Het rapport is te
verkrijgen bij DBW/RIZA en het IOO.
Daarnaast kunnen de volgende
Nederlandse rapporten worden geraadpleegd:
- Aart, P.J. M. van der (1985).
'PAO-cursus moerassen voor de zuivering
van afvalwater'. The Utrecht Plant
Ecology Report. Vakgroep Botanische
Oecologie, Rijksuniversiteit Utrecht.
- Akkerman, S. S. en Fiselier, J. H.
(1988). 'Rietgorsen in de Randmeren'.
CME-mededeling no. 36. Centrum voor
Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden.

- Anoniem (1990).'Moerassystemen
voor waterzuivering'. DHV, Amersfoort.
- Anoniem (1988). 'De biezenvelden bij
Houten'. Grontmij, De Bilt.
- Duel, H. (1986). 'Waterzuivering door
moerassystemen (macro-helofytenflters)
ten behoeve van drink watervoorziening.
TMO/SCMO, Delft.
- Duel, H. en Boekhorst, J. K. M. te (in
voorbereiding): 'Helofytenfilters voor
verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater; een programmeringsstudie. RMMO, Rijswijk.
- Fiselier, J. H. (1987). 'Meerbegeleidende moerassen voor waterzuivering en
natuurontwikkeling'. CML-mededeling
no. 30, Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden.
- Kampf, R. (1982). 'Verwerking van slib
in een rietveld'. TMO-MT, Delft.
- Werkgroep Rietvelden (1988).
'Evaluatie nareinigingsveld rioolwaterzuivering Elburg'. Red. G. D. Butijn.
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