Moerassystemen voor waterzuivering en natuurontwikkeHng;
ontwerpstudies voor de Veluwerandmeren

lnleiding
Waterzuivering met mocrassystemen of
hclofytenfilters komt steeds meer in de
belangstclling. Helofyten zijn moerasplanten die wortelcn onder water en
met stengels en blad boven hct wateroppcrvlak uitsteken, zoals riet, biezen en
lisdodde.
l)e Vierde Nota l\.uimtelijke Ordening
wijst op het 1nogelijk grote belang van
helofyt'enfilters voor waterzuivering en
natuurontwikkeling.
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Ook de in het voorjaar van 1989 verschcnen Nota Natuurontwikkeling van het
ministerie van Landbouw en Visserij wijst
op de veelbclovendc mogelijkheden van
dergelijke systemen.
I-let gebruik van kunstmatig aangelegdc
mocrassen voor afvalwaterzuivering wordt
in Nederland al een twintigtal jaren
ondcrzocht. Het gcbruik is vooral in de
Flevopolders tot ontwikkeling gekomcn
[zic onder anderc Van der Aart, 1985;
De Jong et al, 1986]. Daar wordt het afvalwater van campings en anderc recreatievoorzieningen in kleinschalige systemen
bchandeld. Nieuw zijn deze systemen
echter niet. In de vorigc eeuw werden al
op grote schaal moerassen tocgepast bij de
zuivering van stedelijk afvalwater.
In Engeland allecn beschikten, 01nstreeks
1880, circa 130 steden over dergelijke
zuiveringsystemen, 'sewing farms'
gcnoemd [De Gruyter en Molt, 1955].
De tocpassing van moerassystemcn voor
de verwijdering van nutrienten (N en P)
uit het effluent van zuiveringsinstallaties
is onderzocht bij de rwzi-Elburg in de
periode 1978-1985. De verwijderingspercentages waren teleurstellend,
voornamelijk als gevolg van een te hoge
hydraulischc belasting [Werkgroep
Rietvelden, 1988].

Samenvatting
De ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige en natuurlijke rnoerassystemen
voor waterzuivering staat volop in de belangstelling. De ervaring met dit soort
systemen voor de zuivering van oppervlaktewater is echter gering en ook de
mogelijke combinatie met natuurontwikkeling of andere vormen van medegebruik
is onvoldoende duidelijk. Ontwerpen en beheersaanbevelingen zijn in dit stadium
prematuur te noemen. De verwachtingen rechtvaardigen echter nader onderzoek
<lat bij voorkeur in verschillendsoortige veldlocaties kan worden uitgevoerd.
Onderzocksvragen hebben vooral betrekking op het beheet, het medegebruik en
de ruimtelijke en beleidsmatige inpassing.

De mogelijkhedcn voor de behandeling
van oppervlaktewater met name ten
behoevc van drinkwatervoorziening zijn
verkend door Duel en Saris [1986].
Zij wijzen er onder meer op dat de
hydraulische belasting de belangrijkste
factor is voor her zuiveringsrendement.
De zuiveringsefficientie neemt af naarmate het systeem hoger wordt belast met
nutriCnten (boven opnamccapaciteit van
bodem en plant) en naarmate de doorstroo1n c.q. de hydraulische belasting
groter is. Bij een doorstroom van 200 tot
300 m3/ha/dag en als de opnamecapaciteit
van bodem en plan ten niet wordt overschreden is een vcrwijderingspercentage
te verwachtcn van circa 900/o. De opnamecapaciteit hangt onder meer af van type
bodem, vegetatietype, waterpeilbehcer
en maaibeheer. Praktijkervaringen aan
dezc laagbelaste systemen ontbrekcn
grotendeels.
De toepassingsmogelijkheden van
moerassystcmen voor het herstel van
sterk geeurrofieerde mcrcn- en plasscngebieden en de tnogelijke betekenis van
'nieuwe' moerassen voor de natuurwaarde
van deze gebieden zijn nog nauwelijks
verkend. Het Centrum voor Milieukunde
heeft in opdracht van en in samenwerking
met DBW /lUZA nader onderzoek verricht
naar deze aspecten [Piselier, 1987;
Akkerman en Piselier, 1988].
Dit verkennend ondcrzoek had een
tweeledig doe!:
- het formuleren van ontwerprichtlijnen
voor de aanleg van mcerbegeleidende
mocrassen met het oog op de
eutrofieringsbestrijding en natuurontwikkeling;
- het n1akcn van ontwerpen voor
concrete locaties. De gekozcn locaties zijn
de rwzi-Harderwijk en de mondingen van
de I,Iierdense Beck en de Schuitcnbeek.
Deze ontwerpstudies kunnen worden
gezicn als een haalbaarheidsstudie en als
ecn methode voor her opsporen van
inpassingsproblemen en van lacunes in
kennis.

Waarom moerassen?
Moerassen zijn permanente of tijdelijke
ondiepe watercn rijk aan submerse
water) en emerse (wortelend in de bodem
maar inet blad boven water) waterphmten.
Moerassen kunnen worden ingezet voor
waterzuivering, maar kunnen daarnaast
ook dienen voor natuurontwikkeling ter
herste~ ondersteuning en het nicuw
creeren van natuurwaarden.
Hoogopgaande moerasbegroeiing kan
tegclijkertijd een rol spelen in het
accentucren van bestaande en/of
ontwikkclcn van nieuwe landschapsstructuren. Verder kan het een belangrijke
rol spelen in het kader van landinrichtingsprojecten !'l'oet et al, 1988].
liet waterzuiverend vennogen van
moerassen is gebaseerd op:
- invangen van slib en daaraan
gcadsorbeerde nutriCntcn; in vele gevallen
is de helfl van de totale P-belasting
geadsorbeerd aan slib;
- invangen van nutriCnten door adsorptie
aan de bodcm (vooral) in de vorm van
ijzerfosfaatverbindingen, hetgeen sterk
afhankelijk is van gradienten in zuurstofbcschikbaarheid, microbiologischc
activiteit, doorworteling van de bodem en
waterp eilfluctuaties;
- opname en vastlegging van nutrienten
door vegetatie, hetgcen sterk afhankelijk
van het groeiseizoen, type vegetatie en
maaibeheer;
- denitrificatie, hetgeen vooral bevorderd
wordt door microbiologische activitcit en
watcrpeilfluctua ties;
- het bieden van luwte: vermindering van
resuspensie van slib en mede ten gevolge
hiervan een vermindering van
desorberend fosfaat;
- het vergrotcn van ai'gengraas door te
fungeren als habitat voor algengrazcnd
zo6plankton en snoek
Een moeras kan binnen de eutrofieringsbestrijding getypccrd worden als een
'groene nier' voor het wegfilteren van
nutriCnten, slib en algen. Vooral het
bevorderen van het weggrazen van algen
door zo6plankton kan werken als een
'trigger', de wissel van 'troebel' brasem-
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type naar 'helder' snoektype water
[Hasper et al, 1987]. Rijkbegroeide oeverzones langs ondiepe Nederlandsc plassen
n1et een intensieve uitwisseling tussen
moerassige oevcrzones en open water zijn
essentieel voor het handhaven van lage
algendichthedcn en held er water.
Ondanks de vele jaren onderzoek
naar zuivering van moerasscn
[zic Van der Aart, 1985] is nog niet goed
bekcnd wclkc condities en well-= beheer 1-ot
optin1ale zuiveringsefficientie leidcn.
Vele belangrijke 'natte' natuurgebicdcn in
ons land zijn in feite voedselrijke
moerassen. De uiterwaarden langs de
grole rivieren en de rneren en plassen in
het lage deel van ans land vormen de
hoofdstructuur van de 'natte natuur' in
Nederland. Ook in West-Europees
verband vertegenwoordigen de Nederlandsc mocrasgebieden belangrijke
waarden [Anonymus, 1988].
De natuurwaarde van moerasgebicdcn is
gebaseerd op een aantal functies, zoals:
- broedgcbicd voor moeras- en watervogels en in de omgcving fouragerende
vogels en verder als paaigrond voor
vissen;
- fourageergebicd voor moeras- en
watervogels en kleine zoogdieren, die in
het moeras zelf of in de orngeving
broedcn of slechts doortrekken;
- rust en overnachtingsbiotoop voor
moeras- en watervogels en zoogdieren;
- ondcrdeel van de ecologische infrastructuur voor soorten zoals de otter;
- landschappelijk karakteristieke zonering
tussen open water en land.
De belangrijkste conditionerende factorcn
hierbij zijn vooral rust, ecn gevarieerd
voedselaanbod en ccn voldoende groat
broed-, fourageer-en rustgcbicd. Voedselrijke moerassen kunnen door natuurtechnische milieubouw met succes warden
onrwikkeld, zoals met de Oostvaardersplassen is aangetoond. In vclc waterrijke
gebieden zijn moerasgebieden en moerasoevers karakteristieke landschapselementen waarvan de ontwikkeling bij
kan dragcn tot ontwikkeling en herstel
van landschapsbeeld en ecologische
relaties.
Naast het zo volledig mogelijk ontWikkelen en integreren van de functies
van een moerasgebied voor waterzuivering en natuurontwikkeling zijn
enkele additioncle ontwerpprincipes
opgesteld. Bij bet scheppen van condities
Voor natuurontwikkeling gaat de voorkeur
Uit naar een natuurlijke ontstaanswijze en
een natuurlijke regulatie. De belangrijkste
Processen hierbij zijn erosic en

scdimentatie, watcrpeilfluctuatics en
grazen van riet door ganzen. Voor de
Oostvaardersplassen is naar voorbeeld
van natuurlijke Canadese moerassen een
om de 4 a 5 jaar wisselend waterpeil
voorgesteld, zodat voortdurend sprake kan
zijn van een hernieuwde vcgetatiesuccessie, ecn gevarieerd voedselaanbod
en een groat aantal verschillende biotopen
[!edema en Kik, 1986]. Een dergelijke
benadering garandeert niet alleen de best
voorspelbare resultaten rnaar houdt de
behcersinspanning klein en daarmce de
beheerskostcn laag [Fiselier, 1985;
Fiselier, 1987].

genornen. Ondanks de vcelal veelbclovende rcsultaten hiermee, werden
deze systcmen vooral vanwege de
vcrwach!e hoge kosten niet vcrder als
ont\verprichting uitgewerkt. De volgcnde
meerbegeleidende ontwerpinrichtingcn
werden samengesteld (zie ook afb. 1).

'Vloeivelden '-systeen1
l)it systcem is voon1l gericht op de
verwijdering van nutrienten door
sediincntatie van slib, bodemadsorptie en
opname door vcgctatie. I-let gaat uit van
vollcdige waterpcilbeheersing en een
combinatic van bezinkvijvcrs en parallel
geschakelde grocpcn van vloeivelden.
'fen behoeve van de watcrzuivering wordt
om de 15 dagen water ingelatcn _en uitgelatcn. Dir zogenaamde pulserend in- en
uitlaten vergroot de bodemaeratie, waardoor de zuiveringsefficientie wordt
vcrgroot. Ecn tijdelijke drooglegging is
daarnaast zccr aantrekkelijk voor tal van
steltlopers. 'fen behoevc van een continue
vcrjonging van de vegetaticsuccessie
wordt bovendien gedacht aan een om de
2-5 jaar wisselend gemiddeld waterpeil
per vlociveld,
De rnogclijkheden voor cen nar-uurlijke
ontstaanswijze zijn in dergelijke systemen
overigens zcer beperkt.

Verschillende ontwerpinrichtingen
In een eerste verkenning is gezocht naar
een synthese tussen ontwerp criteria voor
natuurontwilckeling en eutrofieringsbestrijding voor de stagnante zoete
watercn (Fiselier, 1987]. De aandacht
ging daarbij vooral uit naar de Veluwerandmeren.
Bij de natuurontwikkeling stonden zoals
gez-cgd een natuurlijke ontstaanswijze en
regulatie voorop. De reductic van de
P-bclasting ter vermindering van de
algengroei vorrnde daarbij het belangrijkste uitgangspunt voor de eutrofieringsbestrijding, aangezien de algengroei in
dit gebied P-gelimiteerd is [Hasper et al,
1986]. Infiltratievelden, waarbij het tc
behandclen water door de bodem
percoleert, zijn niet in beschouwing

'Delta'-systernen in de n1onding van behen en
nvzeren
Dir systeetn richt zich vooral op het
..
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A}b. 2 - Moeraszuiveringssysteem rwzi HarderwUk.

vastleggen van slib en de daaraan geadsorbeerde nutrienten in de monding van
slibrijke beken en riviertjes. Dit slib verspreidt zich nu vaak in meren ten gevolge
van het ontbreken van voldoende luwte.
Het bestaal uit rietvelden en bezinkingsputten voor de sedimentatie en zartdbanken en eilanden voor bet scheppen
van luwte. Deze sedirnentatie biedt ook
mogelijkheden voor natuurlijke verondieping en deltavorming.
'Oeverzone'-systee1n los van de aanvoer

Dir systeem richt zich met name op de
verbetering van het habitat voor snoek en
zoOplankton en werkt zo mede de algengraas in de hand. Er is dus niet direct
sprake van een nutriCntenfilter maar
veeleer van een algenfilter.
Het bestaat uit cen gevarieerde rietoever
en parallel aan de oever gelegen golfbrekers zodat een rustig milieu ontstaat
met onder meer een rietveld <lat bij
periodieke waterpeilfluctuatics overstroomt. Door natuurlijke oever-

ontwikkeling, zoals het uitgroeien van de
rietvelden' kan een aantrekkelijke habitat
voor moeras- en watervogels ontstaan.
Bovengenoemde drie richtingen hebben
verschillende voor- en nadelen. Met het
vloeiveldensysteem zijn waarschijnlijk de
beste zuiveringsresultaten te behalen maar
aanleg en beheer zijn duur. Het deltasysteem is alleen maar effectief als sprake is
van grate aanvoer van P-verzadigd slib en
de zuiveringsefficientie blijft gering.
Het oeverzonesysteem is landschappelijk het
meest interessant maar is alleen effectief
als de externe belasting al laag is. Alleen
bij een al lage nutrientenbelasting van het
meer kan dit systeem bijdragen aan een
omslag van troebel naar helder water als
gevolg van toegenomen algengraas.
Aanleg van oeverzonesystemen is tevens
aantrekkelijk als tcgelijkertijd oevervcrdedigingen noodzakelijk zijn, zoals
bijvoorbeeld in het Zoommeer.
De toepassingsmogelijkheden zijn dus van
meer tot meer verschillend.

Ontwerpstudie Veluwerandmeren
Voor het dimensioneren van de verschillende onderdelen en formuleren
van een optimaal beheer dat zowel recht
doet aan de functie van waterzuivering
alsmede ruimte laat aan natuurontwikkeling is veel empirische kennis
nodig. Men client daarbij vooral aandachl
te besteden aan onzekerheden met
betrekking tot de zuiveringsefficientie; een
reden waarom een gefaseerde aanleg en
gefaseerde intensiteit van het beheer
wordt aanbevolen.
Waterzuivering met moerassen is effectbestrijding. Uiteindelijk hoopt men de
eutrofiCring bij de bron aan te pakken.
De waterzuiveringsfunctie van de
moerassen is daarom in principe tijdelijk
en daartnee ook de aanwezigheid van
moerassen. Het is denkbaar <lat een
moeras weer wordt weggeruimd, voorzover dit niet ten koste gaat van de ondertussen tot ontwikkeling gekomen natuurwaarden. In het onderstaande is voor een
drietal locaties, rwzi Harderwijk, de
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Hierdense Beek en de Schuitenbeek
gekeken naar een mecr concrete invulling.

Rwzi Harderwijk (afb. 2)
Het reeds chemische gedefosfateerde
effluent met gehalten van 1-2 mg P/l
krijgt in deze opzet een aanvullende
behandeling tot gehalten van minder
clan 0,5 tug P/l. Hiervoor is een groot
vloeiveldensysteeni ontworpen met
plaatselijk natuurlijke oevers en binnen de
vloeivelden gelsoleerd gelegen eilandjes
ten behoeve van de avifauna. Er wordt
uitgegaan van laagbelaste systemen met
een aanloopfase (circa 90 hectare groat
waarvan 68 hectare riet) en zonodig een
eindfase (circa 180 hectare groat waarvan
160 hectare riet). Verwacht wordt <lat in
de aanloopfase jaarlijks een maximale
verwijdering van 3.700 kg P kan warden
bereikt (tabel I). In de cindfase is dat circa
6.300 kg. Dit komt tegemoet aan de korte
_en lange termijn doelstellingen ten
aanzien van de P-belasting van de rwzi
op het Vcluwemeer [zic PER, 1986].

De verwijdering van P berust op
, bezinking, opname en verwijdering door
:>'-> :::-~_egetatie en bodemadsorptie. De opname
Xf."::':-~_n verwijdering door de vegetatie is
;:f<::,:_::3.fhankelijk van het maaibeheer. Er wordt
:i'.;?<'t';Pllderscheid gemaakt tussen extensief
g;t(;<-C_eens per 3-4 jaar) en intensief maai{:+:+Et:~_¢heer (jaarlijks). Bij extensief maaibeheer
;:1~;-&:~~}?_r_dt uitgegaan van een verwijdering van
-~ 20 kg P/ha·jaar, bij intensief maaiber van 25 kg P/ha·jaar. Bodemadsorptie
:·daarnaast een groat additioneel effect
_;l!ben op de verwijdering van P uit het
-fl~\:!r.,De verwijdering wordt ge:uleerd door een goede doorluchting
':de bodem. Op de langere termijn
-~t dit effect vanwege bodem_adiging minder.
-_ttnde van kosten van rietinplant
;·rend van f 5.000,- tot f 28.000,- per
~~--.I - . Verwachte Jaarfijkse verw!idering van P
bl}Ztnkmg van vloeivelden.
Aanloopfase
3.700 kg P/j

Eindfase
6.300 kg P/j

1.200 kg P/j
2.500kgP/jl

1.200 kg P/j
5.100kgP/j2

_fef maaibeheer: verwijdering via vegetacie
40 kg P/ha·j.
maaibeheer: verwijdering via vcget<1tie
P/ha·j.
-:- Jaarfijkse koste11 per kg verw!iderde P.
Aanloopfase
3.700 kg P/j

Eindfase
6.300 kg P/j

[ 193,[ 115,-

f 255,f 150,-

40 iaar, afschrijving en rente ?O/o en
f 28.000,- per hecrare.

ha (opgave RIJP) bedragen de aanlegkosten voor de aanloopfase circa f 2,1 tot
4,1 miljoen en voor de eindfase een
additionele investering van circa f 1,9 tot
3,7 miljoen. De kosten van rietinplant
nemen dus een groot deel van de totale
kosten voor hun rekening.
De totale jaarlijkse kosten (zie ook
tabel II) zijn het hoogst in de eindfase.
De kosten zijn voor de eindfase met
intensief maaibeheer en met kosten van
rietinplant van f 28.000,-/ha circa
1,6 miljoen ofwel circa f 255,- per kilo
verwijderde P. Zonder rietinplant bedragen de jaarlijkse kosten f 150,- per kg
verwijderde P. Deze getallen geven slechts
indicaties weer.
Tijdens het dimensioneren kwamen de
volgende knelpunten naar voren:
- de zuiveringsefficientie en -capaciteit is
moeilijk in te schatten vanwege de relatief
lage nutrientenbelasting en een mede op
de natuurontw_ikkeling gerichte afwijkende
vorm van waterpeil- en maaibeheer. Grote
onduidelijkheid bestaat over de rol van
bodemadsorptie en de invloed van het
jaarlijks (= intensief) maaien, aan het eind
van het groeiseizoen, op de vitaliteit van
het riet. Het totdusver uitgevoerde onderzoek heeft vrijwel uitsluitend betrekking
op hoogbelaste systemen. Op basis van
maaigegevens van riet- en biezenvelden in
de Flevopolders werd uitgegaan van een
jaarlijkse verwijdering van 25 kg P/ha
[Greiner en Butijn, 1985]. De nutrientenbelasting van deze systemen ligt echter
aanzienlijk hoger en het beheer is anders.
Deze berekeningswijze gaat voorbij aan de
bodemadsorptie die zeer aanzienlijk kan
ZlJn;
- het systeem vergt een groot ruimtebeslag. Voor andere meerfuncties, zoals
recreatie en visserij is dat niet aantrekkelijk. Verder wordt gevreesd voor
muggenplagen;
- de kosten zijn hoog en bestaan voor een
groot dee! uit de kosten voor de inplant
van riet. Een uitzaai van riet en een
spontane uitgroei lijkt weliswaar mogelijk,
maar de optimale kiemingscondities en de
snelheid van uitgroeien blijven
onduidelijk;
- voor de lange termijn kan ophoping van
slib in het moeras op gaan treden en een
daaraan gekoppelde mogelijke aanrijking
van micro-verontreinigingen en zware
metalen.
Wel zijn er goede mogelijkheden voor
natuurontwikkeling en met nanie als
broed-en fourageergebied voor moerasen watervogels. De aanleg van een grootschalig moerassysteem bij Harderwijk kan

verder goed aansluiten bij de wens om in
<lit dee! van de H..andmeren een leefgebied
voor de Otter te ontwikkelen [RWS, 1989].
De mogelijke accumulatie van microverontreinigingen en zware metalen kan
echter problematisch zijn voor natuurontwikkeling.

Hierdense beek (afb. 2)
Voor de monding van de Hierdense Beek
is een deltasysteem geschetst. Ten behoeve
van het behoud van het landschapsbeeld
is de voorkeur gegeven aan luwtegevende
zandbanken in plaats van eilanden.
Dit deltasysteem vormt een onderdeel van
de eindfase van het vloeiveldsysteem van
de rwzi Harderwijk. De aanlegkosten
bedragen circa 1 miljoen gulden.
Ook bij de inpassing van dit systeem
treden problemen op:
- de zuiveringsefficientie kan eigenlijk
niet goed worden ingeschat vanwege de
onbekende fosfaatverzadiging van het
sediment, de verdeling van de sedimentfracties, en de effectiviteit van de
sedimentatie. Voorts blijft onduidelijk in
hoeverre vanuit het gesedimenteerde slib
nog P kan desorberen. De bijdrage van
deze maatregel aan de eutrofieringsbestrijding van bet Veluwemeer is
waarschijnlijk klein;
- de monding van de I-Iierdense Beek
heeft al grote natuurwaarde. Er is derhalve
een voorkeur voor een ontwerp <lat her
oorspronkelijke gebied zo veel mogelijk
onverlet laat.
Schuitenbeek: de combinatie met afleiden
(afb 3)
De Schuitenbeek heeft een sterk
wisselende aanvoer. Een vloeiveldensysteem zou in het betreffende deel van
het Nuldernauw al meer plaats innemen
dan voorhanden is. Afleiding van het
beekwater naar het aangrenzende
Eemmeer via een moeraszone lijkt her
meest voor de hand te liggen. Hiermee
kan namelijk de P-belasting van het
Wolderwijd-Nuldernauw aanzienlijk
worden teruggebracht terwijl de afleiding
slechts een kleine tocname van de
belasting van het al zeer sterk belaste
Eemmeer oplevert. De afleiding bestaat
uit een plaatselijk breed overloop systeem
met bij hogere wateraanvoer overstromende rietmoerassen in de vorm van uiterwaarden. De zuivering is naar verwachting
gering maar er wordt op deze wijze waarschijnlijk ook nauwelijks extra P aan het
'herstel' met zijn Eemmeersystcem toegevocgd. De kosten van dit ontwerp
bedragen circa 2,5 miljoen gulden.

Problemen bij dit ontwerp zijn met name:
- de periodiek hoge afvoer (met name in
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de winter) leidt er toe dat de bijdrage van
de moerasvegetatie aan de waterzuivering
slechts gering kan zijn. Het wegvangen
van slib is naar verwachting veel
belangrijker;
- voor de monding van de Schuitenbeek
is een jachthaven gelegen, terwijl de oever
en het aanliggende water deels een
recreatieve functic hcbben;
- her past niet in het beleid bet eutrofieringsproblecm op tc lossen door de
belasting te verplaatsen. Vanuit <lit
oogpunt is een afleiding alleen acceptabel
als er sprake is van geen extra belasting
van het Ecmmeer vergelekcn met de
huidige situatie.
Gezien de mogelijkheid tot wegvangen
van nutrientcn in de gcplandc bczinkingsvijvers en inundatieoevers kan aan deze
eis in zekerc zin wordcn voldaan.

Conclusies
De ontwerpstudic in de Veluwerandmeren heeft tot de volgende
conclusics gelcid:
- de zuiveringsefficientie is nog niet
voldocnde bekend met name bij nieuwe
vormen van aanleg en beheer en bij lage
bclasting; de marge in de te verwachtcn
zuiveringefficientie is groot en daarmee
ook de marge op het ruimtebeslag en in
de kosten;
- de zuiveringsefficientie en de te maken
kosten voor aanleg en beheer zijn sterk
afhankelijk van de aard, fluctuatie en het

moment van de slibaanvoer, de nutrienten- en de hydraulische belasting.
De zuiveringsefficientie is waarschijnlijk
het hoogst bij een lage hydraulische
belasting in combinatie n1et een relatief
constante en hogc zomerse nutrientenbelasting. Er kunnen daarom geen
betrouwbarc uitspraken worden gedaan
ten aanzien van de verwachte zuiveringscfficicntic bij vcrschillendc belaste
systemen;
- uit een discussiebijeenkomst van lokale
waterbchcerdcrs en bestuurders bleek <lat
er inpassingsmoeilijkheden kunnen
worden verwacht. Hierbij werd onder
1neer genoemd het grote ruimtebeslag en
de strijdigheid met de huidige waterfunctics;
- het uitzaaien van riet en een spontane
ontwikkeling als goedkoop alternatief voor
het <lure inplanten client nader tc worden
onderzocht.

Voorstel voor praktijkonderzoek
Moerasseh lijken kansrijk voor zowel
waterzuivering als voor natuurontwikkeling, maar er is experi1nenteel onderzoek
nodig ten behoeve van dimensionering en
het inschatten van de zuiveringsefficientie
en optimalc beheersvorm. In principe kan
bij dit experimentele onderzoek gekozen
wordcn voor studic van processen van
waterzuivering in volledig geconditioneerdc modelsystemen of meer praktijkgericht- of veldonderzoek op kansrijke

locaties waar de resultaten van zuivering,
zoals het herstel van een plas of ccn beck,
mcde een doe! zijn van het onderzoek.
1-Iet voordeel van een experimcntele
proefopzet is dat vrijwel alle factorcn
behccrst en gecontroleerd kunnen
worden. Dit soort onderzoek is echter
duur. Voordelen van veldonderzoek
combincren praktijkervaring met
tegelijkertijd eutrofierin gs bestrijding,
natuurontwikkeling en landschappelijke
zonering.
Onze voorkeur gaat alsnog uit naar deze
laatste vorm, vooral als dat kan plaatsvinden in een potentiecl kansrijke situatie.
De kans van slagen hangt niet alleen af
van de aard van de bclasting, maar ook
van de inpasbaarheid, multifunctionccl
gebruik en kosten.
Met een dergelijke aanpak kunnen we
gematigd optimistisch zijn over de
slagingskans van zuiveringsmoerassen
waarbij tegelijkertijd praktijk- en
wetenschappelijke resultaten kunnen
worden bereikt.
Interessante situaties voor toepassing en
verder veldonderzoek kunnen gericht zijn
op afvalwaterzuivering of op oppervlaktewaterzuivering:
A:fet het oog op de afealwaterzuivering:
- R WZI: continue afvalwaterstroorn;
combinatiemogelijkheden van moeras met
chemische defosfatering;
- overstort: incidenteel hoge belasting met

A.fb. 3 - kloeraszuiveringssysteem Schuile11beek, de combinatie afleiden.
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name in bet winterhalf)aar; onderzoek naar
nutrienten en micro-verontreinigingen;
_ caniping: semi-continue belasting in het
zomerhalfjaar; onderzoek naar microverontreinigingen en nutrienten;
- afvahuater geiSoleerde bebouwing: kleine
continue afvalwaterstroom van niet op de
riolering aangesloten bebouwing.
J\;[et het oog op oppervlaktewaterzuivering:
- slootbegeleidend in landelijk gebied: doorgaans een door landbouwactiviteiten
bepaalde vervuiling (met name hoog in
bet vroege voorjaar). Moerassystemen zijn
mogelijk uit te voeren als plasbermen met
moerasvegetaties langs polder- en
boezemwater en gebruik makcnd van
waterpeilfluctuaties [zie ook Van der Aart
et al, 1986], te combineren met cen
optimale positionering van in- en uitlaatpunten van boezemwater en her vcrlengen
c.q. omleggen van sloren. Ook kan warden
gedachr aan de zuivering van inlaatwater
voor natuurgebieden, waaraan vooral in
drogere zomers behoefre is.
- beek!rivierbegeleidend: afvoeren
incidentele piek vooral in bet winrerhalfjaar, accent op warerzuivering (slibinvang) en natuurontwikkeling (vloedbos).
Mogelijk is dit te combineren met de
buffering van hoge piekafvoeren;
- meerbegeleidend: oeversystemen met
nadruk op stimuleren biologische
, Zµiveringsmechanismen dqor habibat
, .-'verbetering van grote zoOplanktonsoorten
(algen-eters'); deltasystcmen met nadruk
,::;:op slibinvang en inundarie-oevcrs gericht
~-t;,;->:;;-::-PP_-vloedbosontwikkeling, bodemadsorprie
t;h~"y~L;_e~::denitrificatie;
::J:i:;-~<::;;._::Jnundatiepolders: het inunderen van
~b:~J;~Z~~terhuishoudkundig problematische'
>·,tJ?_Q_l_ders voor her oplossen van waterJShoudkundige problemen en water. _ering. Het voorstel tot inunderen van
orstermeer leidt tot minder watertli_es door wegzijging naar omliggende
t4~rs en mogelijkheden tot voor!J:-~ring inlaatwater voor omringcnde
~en [zie onder meer Witmer, 1989].
,,.bOvengenoemde situaties hebben een
· inpassingsproblemariek. Toch zal
gezocht moeten worden naar
e en andere mogelijkheden voor
?ctioneel gebruik, koppeling met
tnstrumentarium en regelingen ten
:Y,e van het natuur- en landschaps,d~ In veel gevallen kan men met het
'?erzoek aansluiten bij reeds bewust
wust gerealiseerde rietvelden
en, inundatiegebieden en '
e; zodat de kosten beperkt
'i\'Orden gehouden.
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