Defosfatering in Drenthe

Het Zuiveringsschap Drenthe heeft een
wereldprimeur met de korrelreactor op
praktijkschaal voor de verwijdering van
fosfaat uit het gezuiverde afvalwater van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te
Westerbork. De door DHV ontwikkelde
en door Eggers [1988] beschreven korrelreactor heeft er met de ingebruikname op
14 december 1988 weer een praktijktoepassing bij.
De toepassing van de korrelreactor te
Westerbork geschiedt in het kader van
defosfateringsmaatregelen ter vermindering van de eutrofiëring in Drentse
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Samenvatting
De korrelreactor voor de verwijdering van fosfaat uit gezuiverd afvalwater op
praktijkschaal van de rwzi Westerbork is als eerste in zijn soort eind 1988 in
bedrijf genomen.
Defosfatering werd begin 1988 reeds aangevangen op de rwzi's te Klijndijk en
Schoonoord en wordt in 1989 hervat te Gieten en begonnen te Zuidlaren. Met de
maatregelen wordt beoogd de eutrofiëring te bestrijden in de Drentse
oppervlaktewateren Zuidlaardermeer en Oranjekanaal. Hoe een fosfaatverwijdering van 75% van de influentvracht in 1995 het beste wordt bereikt in
Drenthe, is globaal onderzocht.

blijkt ook uit de kwaliteitsgegevens in
tabel II. De P-belasting en de algengroei
volgens het chlorofyl-gehalte is in beken
relatief gunstig en in kanalen en meren
relatief ongunstig. De situatie bij de meren
is ingewikkeld maar directe of indirecte
invloed van effluent is daar wel een
fosfaatbron.
De navolgende paragrafen behandelen
eutrofiëringsverschijnselen en defosfateringsaspecten bij Zuidlaardermeer en
Oranjekanaal. Beide wateren behoren tot
de landelijke projecten voor integrale
bestrijding van de eutrofiëring. Ten slotte
wordt aandacht gegeven aan nieuwe
ontwikkelingen in Drenthe mede onder
invloed van de internationale afspraken
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om de fosfaatbelasting van Rijn en
Noordzee met 50% te hebben verminderd
in 1995.
Zuidlaardermeer
Het Zuidlaardermeer is in aanzet waarschijnlijk reeds ontstaan tijdens het
Atlanticum dat wil zeggen ca. 8.000 tot
5.000 jaar geleden. Op deze plaats ontmoetten zee- en Hunzewater elkaar waardoor veenvorming werd voorkomen [Dijk,
De oppervlakte is 6,5 km 2 , de gemiddelde
diepte is ruim één meter.
Vanuit de Hunze wordt permanent water
naar het meer gevoerd; de afvoer vindt
plaats naar het noorden via het Drentsche
Diep. In droge perioden wordt ook nog

TABEL II - Enigegemiddelde zomerzvaarden van een aantalDrentse oppervlaktewateren in 1986.
Oppervlaktewater
Type
Naam

oppervlaktewateren. Dit artikel geeft een
inzicht in de achtergronden en de aard
van die maatregelen. Deze maatregelen
begonnen reeds in 1974 toen de rwzi
Cîieten de eerste installatie in Nederland
werd met permanente fosfaatverwijdering.
Dit met het doel om de fosfaatbelasting
van het Zuidlaardermeer niet te vergroten.
In tabel I is de belasting van de Drentse
oppervlaktewateren met fosfaa
Uit de tabel blijkt dat 60% van de
P-belasting wordt veroorzaakt door
effluent. Dit wordt hoofdzakelijk geloosd
op de kanalen. De overige waterlopen
worden slechts beperkt met effluent
belast. Door waterinlaat uit de kanalen
kan in de zomer nog een zekere effluentinvloed doordringen in een deel van de
overige waterlopen. De lozingssituatie
TABEL I- Schattingfosfaatbelastingvan Droits
oppervlaktewater.
Bron

Totaal fosfaat
mg/P/l

Nitraat
mg N/l

Ammonium
mg/N/l

Chlorofyl
/'g/l "

Leekstermeer
Zuidlaardermeer

0,5
0,34

0,8
1,1

0,5
0,4

73
92

heek

Drentsche Aa
Wapserveense Aa
Reest

0,18
0,13
0,14

R4
0,4
0,8

0,2
0,2
1,4

6
17
17

kanaal

Oranjekanaal
Kanaal CoevordenAlle Picardie
Verlengde
Iloogeveense Vaart

0,41

1,1

0,2

73

0,21

1,4

0,8

12

1,4

1,0

0,8

73

Afb. 1- Geschematiseerde situatie Zuidlaardermeer en Oranjekanaal.

O Klijndijk

Ton per jaar

effluent rwzi
directe lozing
riooloverstorten
inlaat via Mcppel
neerslag op oppervlaktewater
basis af- en uitspoeling
af- en uitspoeling mestgift

375
30
18
3
3
80
120

totaal

629

OEmmen
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water afkomstig van de Friese boezem
vanuit het noorden aangevoerd en via het
meer naar het Groninger veenkoloniale
gebied afgevoerd. Oudere waterkwaliteitsgegevens van het Zuidlaardermeer zijn
gepubliceerd door Havinga [1919].
In afb. 2 worden de gegevens van de
fytoplankton-levensgemeenschap in het
zomerhalfjaar van 1917 vergeleken met
gegevens van dezelfde periode in 1986.
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De volgende veranderingen in de algengemeenschap wijzen op eutrofiëring:
- Het aantal algen per liter is toegenomen.
- Het aantal algensoorten is afgenomen.
- De onderlinge verhouding tussen
kiezelalgen, groenalgen en blauwalgen en
de ontwikkeling hiervan in de loop van
het seizoen is verschoven.
- Het relatieve aandeel van blauwalgen is
toegenomen.
Ook de saprobiegraad is toegenomen,
waarschijnlijk ook als gevolg van de sterk
toegenomen algengroei. Dit blijkt onder
andere uit veranderingen in indicatie voor
de saprobie op basis van algen volgens
Slâdecek [1973] met aanvullingen van
Klapwijk [1988].

Afb. 2 - Vergelijkinggegevensfytoplanktonlevemgemeenschap inhetzomerhalfjaar1917en1986
inhetZuidlaardermeer.

Zuidlaardermeer.

TABEL III - Gemiddeldefosfaatbalansbalam zomerhalfjaarZuidlaardermeer1977totenmet 1986.

i

aantal soorten

[fTTTO

kiezelalgen

'//X

groenalgen

blauwalgen

"I

overigen

Aanvoer
Naam
Hunze
Gemaal Oostermoer
Zuidlaarder Vaartje
Drensche Diep
Gemaal Worfsbarge
Overige
Totaal
Accumulatie

Ton P
6.0

Afvoer
%

Ton P

1,1
3,6
10,4

28
5
17
48

0,3

2

21,4

100

In 1917 kwamen in het voorjaar veel
Afefcszra-soorten voor (S-index 1,85), in
1986 domineert in het voorjaar de kie/.elalg Stcphanodiscus hanzschii (S-index 2,7).
Bij de blauwalgen is de gemiddelde
saprobie-indicatie toegenomen van ca. 1,8
tot 3,5. Ook ciliaten die een hoge
saprobie-indicatie hebben komen in 1986
voor terwijl ze in 1917 ontbraken.
Een vergelijking van de aanwezige hogere
waterplanten geeft een soortgelijk beeld.
In 1917 kwamen velden voor met kranswieren, Gele Plomp, Waterlelie, Dichtbladig fonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid en Grasachtig fonteinkruid.
Ook vermeldt Havinga [1919] de Kleine
waterweegbree, een soort die nu uit
vrijwel geheel Drenthe is verdwenen.
Velden met kranswieren geven aan dat
het doorzicht in die tijd tot de bodem
reikte, dat wil zeggen globaal minstens
1 meter.
In 1986 is geen goed ontwikkelde vege-

%

0

o
o
4,1
8,6
0

32
68

12,7
8,7

100

tatie in het open water aangetroffen.
Aan de oever van het meer wijst de toename van de Grote lisdodde ten koste van
de Kleine lisdodde eveneens op eutrofiëring. Door de sterke algengroei is het
doorzicht afgenomen tot gemiddeld
ca. 30 cm in het zomerhalfjaar.
De huidige levensgemeenschasp wijst op
een overbemeste situatie die ook in de
gehalten in tabel II naar voren komt.
In tabel III is een overzicht gegeven van
de gemiddelde fosfaatbalans in het zomerhalfjaar. Bij het debiet van 41 min m 3
resulteert de 12,7 ton P in het water in
0,31 mg P/l. Door hierna genoemde maatregelen daalt het debiet tot 25 min m 3 en
de belasting tot 4,5 ton P. Het gehalte
wordt dan 0,18 mg P/l bij afwezigheid van
accumulatie of nalevering uit bodemslib.
De drie eerstgenoemde wateren betreffen
de afvoer vanuit Drenthe, gemaal Wolfs-

782

barge onttrekt water aan het meer ter
voorziening van het Groninger veenkoloniale gebied. Op de Hunze en het
Zuidlaarder Vaartje wordt het effluent
geloosd van respectievelijk rwzi Gieten en
Zuidlaren. Op de rwzi Gieten is defosfatering toegepast van 1974 tot en met 1986.
Daarna is besloten deze te onderbreken
tot het moment waarop de Voedingsweg
zou zijn omgelegd en daarna op beide
rwzi's defosfatering toe te passen.
De reden van de onderbreking lag in het
gebrek aan effect op de algengroei in het
meer.
De globale verblijfstijd in het meer was tot
heden 1à 2 maanden en zal bij omlegging
van de Voedingsweg 's zomers oplopen
tot 4 à 6 maanden.
Oranjekanaal
Dit kanaal werd in de periode 1853-1858
gegraven ten behoeve van de verveningen. Het is voorzien van sluizen met
gemalen waarmee water wordt afgevoerd
of aangevoerd. Scheepvaart vindt niet
TABEL IV - Enige gemiddelde zomerwaardcn in het
Oranjekanaal periode 1982 tot en met 1986.

Plaats
Zwiggelte
Schoonoord
Emmen

Totaal
fosfaat
mg P/l

Chlorofvl
/'g/l

Doorzicht
cm

0,26
0,63
0,19

70
84
46

42
43
56

meer plaats. Op het Oranjekanaal vindt de
lozing plaats van effluent van de rwzi's
Westerbork, Klijndijk en Schoonoord.
Historische waterkwaliteitsgegevens van
dit kanaal zijn niet bekend. Enige gemiddelde waarden van recent onderzoek
zijn samengevat in tabel IV.
Uit een balansstudie voor het derde en
vierde pand blijkt dat met name in de
zomerperiode de effluenten van bovengenoemde rwzi's zeer belangrijke bronnen
van fosfaat zijn. Andere bronnen zijn
vooral 's winters uit- en afspoeling van
gronden die op het kanaal afwateren; het
betreft hier agrarische gebieden, bossen
en natuurterreinen. In de zomer wordt
fosfaat aangevoerd met de opmaling van
water uit de Drentsche Hoofdvaart.
Dit fosfaat blijft voor een belangrijk deel
achter in het tweede pand. Afzonderlijke
waarden en soms ook de gemiddelde
waarde voor chlorofvl overschrijden over
nagenoeg het gehele kanaal de normwaarde van de basiskwaliteit.
In het vrij geïsoleerde zuidelijke deel
wordt echter ruimschoots aan de norm
voldaan. Door defosfatering van effluent
lijkt een fosfaatconcentratie tussen 0,00 en
0,30 mg P/l haalbaar in het Oranjekanaal.

Gehoopt wordt op een zodanig laag
gehalte dat de situatie voor het derde en
vierde pand overwegend gelijk wordt aan
de huidige situatie in het zuidelijke deel.
Het werkelijke P-gchalte is afhankelijk
van de mate waarin de huidige P-sedimentatie in stand blijft en in hoeverre
fosfaatnalevering uit sediment zelf het
effect van de maatregelen zal vertragen.
Uit de evaluatie van de resultaten moet
blijken of aanvullende maatregelen zoals
baggeren noodzakelijk zijn.

Ontwikkelingen defosfatering in
Drenthe
Een zeer belangrijke maatregel voor de
bestrijding van eutrofiëring van het
Zuidlaardermeer vormt de omlegging van
de Voedingsweg voor het Groninger
veenkoloniale gebied met ingang van
1989. Tegelijkertijd zal de defosfatering te
Gieten worden hervat en te Zuidlaren zal
deze aanvangen in de zomer van 1989.
De ontwikkelingen zullen moeten uitwijzen of baggeren en andere maatregelen
noodzakelijk zijn voor het bereiken van de
doelstellingen behorend bij de natuurfunctie middenniveau, die in het waterkwaliteitsplan is toegekend. De bestrijding
van eutrofiëring van het Oranjekanaal is
met ingang van 1988 gestart met defosfatering van effluent op de rwzi's Klijndijk
en Schoonoord aanvankelijk met behulp
van ijzerchloride en later met aluminiumhoudende afvalvloeistof van een Drents
bedrijf, zoals direct de bedoeling was
geweest. Eutrofiëring van het in Drenthe
gelegen Leekstermeer wordt bestreden
door de provincie Groningen door defosfatering op de rwzi Leek en mogelijk
verdere maatregelen in het zuid-westen
van Groningen.
In Drenthe zal worden aangesloten bij
de op nationaal niveau ontwikkelde
scenario's voor defosfatering tot bijvoorbeeld 75%verwijdering in 1995 ten
opzichte van de influentvracht van
ca. 900 ion in 1985.
Bij de afweging op welke rwzi's defosfatering zal worden toegepast, zullen
onder andere de volgende vragen een
rol spelen:
- Kan er een zichtbare vermindering van
de eutrofiëring in het ontvangende oppervlaktewater worden verwacht?
- Komt het effluent (in)direct terecht in
categorie 1wateren binnen of buiten het
beheersgebied?
- Wordt het effluent ten tijde van wateraanvoer verspreid naar kwetsbaarder
wateren?
- Bevat het effluent extreem hoge fosfaatgehalten waardoor verwijdering
effectiever kan zijn?

- Kan door optimalisatie gemakkelijk een
vergaande biologische defosfatering
worden bereikt?
- Kan de afvalstroom worden beperkt en
de stroom door hergebruik worden
vergroot?
- Zijn er geen bijzondere belemmeringen
voor defosfatering die de kosten te zeer
verhogen?
Een globale afweging van deze factoren is
in Drenthe reeds aangevangen. Er moet
echter nog worden afgewacht welke voorwaarden in het convenant met het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
worden opgenomen. Ook zullen de resultaten van recente ontwikkelingen als de
korrelreactor, magnetische fosfaatverwijdering en optimalisatie van biologische
defosfatering of een combinatie van deze
maatregelen een rol spelen bij de
definitieve besluitvorming. Mede door
eigen onderzoek in de komende jaren
blijft defosfatering in Drenthe een
afgewogen zaak.
Als ook de wasmiddclcnproducenten en
de agrarische sector hun bijdrage leveren
in de reductie van de fosfaatbelasting van
oppervlaktewater, kan in Drenthe in een
aantal wateren een zichtbaar effect
worden verwacht.
Door een integraal beleid van bestrijding
bij de bron en toepassing van vergaande
defosfateringstechnologie kan een deel
van de algemeen voorkomende aquatische
ecosystemen in Drenthe een hoger niveau
bereiken dan thans.
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