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Helofyttninfûtratiesloot
geschiktvoorzuivering
wegwater

Alsmogelijke maatregelvoorhetwegwaterprobleem adviseertdeCommissieIntegraal
Waterbeheer(CIW)natuurlijke zuiveringvan
hetwegwatermiddels infiltratiesystemen.
Daarbijgaatintoenemendematedebelangstellinguitnaarhelofytenfilters. Helofytenfilters wordenvooralgebruikt voorzuivering
vanvoedselrijk waterenafvalwatet.Veel
minderbekendishetfunctioneren van
helofytenfilters voorwegwatetzuivering.
InopdrachtvanRijkswaterstaat Dienst
Noord-Holland isonderzoekverricht naarhet
gebtuik vanhelofytenfilters voorzuivering
vanwegwater1'.Metditonderzoekiseenstap
gezetinderichtingvanhettoepasbaarmaken
vaneenmaatregel.Helofytenfilters kunnen
mogelijkeenbetaalbareoplossingzijn voorhet
wegwaterprobleem.
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Waterdatvan(snel)wegena/stroomtnaarde berm,bevathogeconcentratiesPAK'senzware
metalen,metnamekoperenzink.Bijgerioleerdewegvakkenwordtditwateralseenpuntbron
geloosdophetoppervlaktewaterofopeenzandigebodem.DitwateroverschrijdtquaPAK-enzware
metalenconcentratiesdelozingsnormen.LangsdeAi bijLarenisonderzochto/eenmetrietbeplant
helojytemn/iltratiesysteem^ertoleerdwelwaterejfectiefzuivert.Metenkeleaanpassingenenjlankerendwegbeheer[vegenvanhetwegdekenlegenvandekolkputtenjblijkendeinfiltratie/literseen
belangrijkebijdrage tekunnenleverenaanhetveilig lozenvangerioleerd wegwater.
Geblekenisnamelijk dateenflinkdeelvan
devuilvracht(95procentvandePAK's, 18
procentvanhetkoperen40procentvanhet
zink)achterblijft inderioleringsbuizenenuiteindelijk effectief wordtverwijderd middels
hetlegenvankolkputten.Het helofyteninfiltratieveldverwijdert vandeoorspronkelijke
vuilvrachtdannogvierprocentPAK, 14
procentkoperen34procentzink.Het effluent
vanhetveldbevatzodoendezeerlageconcentratiesPAK.Voorkoperenzinkblijvende
effluentconcenttaties meestalbenedende
MTR-normen,metuitzonderingvande
winter.Hetstrooienvanzoutveroorzaakteen
grotenaleveringvankoperenzink,waardoor
kortdurendehogeconcentratiepiekenoptreden,diebovendeMTR-normuitkomenen
voorkoperzelfshogerzijndaninhetwegwaterzelf.Afkoppeling vanhethelofytenfilter in
vorstperiodenzoutotaanzienlijk hogererendementenvanhetfilterleiden.
Milieubelastend autoverkeer
Hetautoverkeerproduceertmilieubelastendestoffen diemethetregenwaternaarhet
omliggendegebiedafstromen.Ditkanleiden
totverontreinigingvangrond-enoppervlaktewater.Ditprobleem isactuelerdanooit,niet
alleenomdatereenEuropesebodemrichtlijn
aankomt,metbodemverontreinigingdoor
diffuse bronnenalsthema,maarookomdatde
EuropeseKaderrichtlijn Waterzijn uitwerking
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gaatkrijgen.Provincies,regionalewaterbeheerdersengemeentenzullenhieropmoeten
anticiperen middelsbeleidenregelgevingin
watertoetsptocedures,beleidsnota'senverordeningen.
DeNederlandsegrondwaterrichtlijn biedt
opditmomentaleen beschermingskader,
waarbijenerzijds lozingvanprioritair verontreinigendestoffen (lijstI)wordtvootkomenen
dievanandereverontreinigendestoffen (lijst
II]wordtonderworpen aaneenvergunningsprocedure.Inrelatietotafstromend wegwater
gaathetdanomdeprobleemstoffen: polycyclischearomatischekoolwaterstoffen (PAKlijstI)
enzwaremetalen(koperenzink:lijst II).De
EuropeseKaderrichtlijn Watergaatechter
verderdandegrondwaterrichtlijn enbevat
ookuitvoerigebepalingen,zoalsmonitoring,
registrerenvanbeschermdegebiedenenvaststellingvaneen maatregelenprogramma.
DeWetBodembescherming,deProvinciale
MilieuverordeningendeWetVerontreiniging
Oppervlaktewaterenomvatten eenjuridisch
kader,waarmeedeaanwezigheidvan rijkswegen
inkwetsbaregebiedenkanwordenverbodenof
eenpakketvanmaatregelenmetbetrekkingtot
afstromend wegwaterkanwordenaanbevolen.
Indepraktijkzorgthetjuridischekadervooralsnogvooronduidelijkheid. Naarverwachtingzal
deAlgemeneMaatregelvanBestuur'Nietinrichringen'vootdeweg-enwaterbeheerders
eenwenselijkeoplossingbieden.

Ontwerp helofyteninfiltratiesysteem
VoorderijkswegAiinhetbodem-en
grondwatetbeschetmingsgebied'tGooiiseen
ontheffing voorwegwaterlozing afgegeven,
metalsvootwaardedathetwegdekvloeistofdichtisenhetwegwaterpasnaadequatezuiveringwordtgeloosd.Daartoeheeft Rijkswaterstaateendeelvanhetwegdekvervangen
doorZeerOpenAsfalt Beton(ZOAB)enhet
baanvakgerioleerd.Daarnaastiseendeelvan
deoudeafwatetingsloot, terhoogtevanLaren,
ingerichtals helofyteninfiltratiesysteem.
Daarbij isuitgegaanvan200m2 helofytenfilter
perhectareverhardwegdekoppervlak2'.Voor
hetontwerp iseen dimensioneringsonderzoek
verricht5'endaarbij zijnderichtlijnen voor
IBA-systemengevolgd4'.
Hetgerioleerdewegwaterwordtopgevangenineenbassin,vanwaaruithetnaarhet
aangrenzende helofytenfilter stroomt:eenverticaaldoorstroomd rietvelddatisopgebouwd
uit(vanbovennaarbeneden)20cmgrind,
60cmleemarmfilterzandmetriet,worteldoek,
20cmgrind,enafdichtingsfolie. Hetfilterpercolaatwordtopdebodemvanhetfilteropgevangenenafgevoerd naarhet aangrenzende
eindinfiltratieveld. Ditallesgebeurtzonder
motorischeaansturing.
Gedurende84weken(2003 en2004)isde
kwantiteitenkwaliteitvanhet afstromende
wegwater,hetgerioleerdewegwaterenhet
percolaatvanhethelofytenfilter gemonitord.
Dedebietenzijn continugeregistreerd, terwijl
wekelijksebemonsteringen vanwegwateren
respectievelijk volume-en tijdproportionele
bemonsteringen vaninfluent eneffluent van
hethelofytenfilter zijnverwerkttotmengmonstersdiebetrouwbare maandgemiddelde
concentratiesvoorPAKenzwaremetalenoplevetden.Demonitoringgegevenszijn verwerkt
totwater-enstoffenbalansen voortwee
gedeeltelijkoverlappendeperiodenvaneen
jaar(januari 2003 -januari 2004enseptember
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2003 -september 2004),waarbijdeeerste
periodekanwordengekenschetst als eendroog
jaarendetweedealseennatjaar(respectievelijk719 en 1045 mmneerslag).De concentraties
zijngetoetstaandewaterkwaliteitsnormen uit
de4eNota Waterhuishouding.
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Maandgemiddelde concentraties PAK,totaal koperentotaal zink(Kg/I]inafstromend welwater,influent en
effluent van hetnetinfiltratieveld. Indeonderstegrafiek tsookhetchloridegehalte in het influent weergegeven
(mg/l).Verticalestippellijnengeven momenten aanwaarop hetwegdektsschoongemaakt. Horizontale lijnen
geven deinterventienormen voorgrondwater weer.

Resultaten monitoring
Vanhetregenwaterophetwegdekis
gemiddeld 59procentperjaartot afstroming
gekomenenafgevoerd naarhet helofytenfilter.
Vierweekseafstromingspercentages tot81
procentzijngemeten innattezomer-enwintermaanden.Vanhetafgestroomde enafgevoerdewegwaterisgemiddeld 85procentper
jaarbehandeld inhethelofytenfilter. Het
overigedeelvanhetwegwater istijdensperiodenvanhydraulischepiekbelasting,viaoverstortgotenvanuithethelofytenfilter, ongezuiverdopheteindinfiltratieveld geloosd.
MethetwegwaterkomenookgeaccumuleerdePAK enzwaremetalentot afstroming.
Uitgedrukt invrachten(kg/ha)namdeafstromingvandezeverontreinigingen veelaltoe
meteentoenemende neerslaghoeveelheid,
terwijl deconcentraties PAK enzwaremetalen
inhetwegwaterjuistafnamen als gevolgvan
verdunning.Eenuitzondering hierop
vormdendevorstperioden,waarinzowelde
afstroming vanvrachtenalsdeconcentraties
inhetwegwatertijdelijk sterkstegenonder
invloedvanstrooizout.Ditkomtdoordat
strooizout als oplosmiddelfungeert, waardoor
geaccumuleerde PAK enzwaremetalenophet
wegdekwordengemobiliseerd.
De concentraties PAK, koperenzinkzijn
vrijwelsteedshethoogstinhetwegwateren
vertoneneenduidelijke reductiegaandenaar
hetinfluent vanhethelofytenfilter vanwege
sedimentatieenvastlegginginkolkputtenen
andereonderdelen vanhetrioleringsstelsel.De
concentraties PAK enzinkinhetwegwater
wareninhetdrogejaarhogerdaninhetnatte,
waarschijnlijk als gevolgvanverdunning.De
concentratiesinheteffluent vanhet
helofytenfilter liggenvoorPAK steedslager
dandieinhetinfluent enblijven steedsruim
onderdeinterventienorm voorgrondwater.
Ookvoorzinkgeldtdit,metuitzonderingvan
demaandenjanuari,februari enmaartinhet
tweedejaar.Indiemaandenkomtde zinkconcentratieindebuurt vandieinhetinfluent en
inmaartzelfsietsbovendieinhetwegwater.
Voorkoperisditnogextremer.De concentratieinheteffluent blijft laag,behalvein
winterperioden waarinzoutwordtgestrooid.
Zowelinjanuari 2003 alsvanjanuari totmaart
2004zienwe eenhogeconcentratiekoperin
heteffluent, inmaart isdezezelfsmeerdan
tweekeerzo hoogalsdehoogsteinhetwegwatergemetenconcentratie.
PAK enzwaremetalendieinhetafstromendeenafgevoerde wegwatergebonden
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zatenaan(an)organischedeeltjes sedimenteerdenvooreenbelangrijkdeelindekolkputten
vanhetrioleringsstelsel(gemiddeld95,18en
40procentvandePAK, koperenzink,zietabel).
OpmerkelijkwasdatmeerPAKenzware
metalensedimenteerden inhetdrogejaar(719
mm),waarinhetrioleringsstelsel regelmatig
werdgeschoond,daninhetnattejaar(1045
mm)waaringeenschoningheeft plaatsgevonden.Hieruitblijktdathetdebietvanhetgerioleerdewegwaterenreinigingvan kolkputten
vaninvloedzijnophetafvangen vanverontreinigingenindekolkputten.Maarookstrooizoutishieropvaninvloed.Inhetvorstseizoen
sedimenteerde immersopvallend minder
koperenzinkenwerdkoperzelfs tijdelijk door
hetrioleringsstelsel nageleverd(zietabel).Dit
ishetgevolgvanstrooizout inhetwegwater,
waardooreendeelvandezwaremetaleninhet
wegwaterinoplossingblijft ofvanuithet
sediment inoplossingkomt.

vanzwaremetalen inrietdraagt nauwelijks
bijaanhetverwijderingsproces.Natweejaar
bevondzichcirca0,3 procentkoperen04
procentzinkinderietwortelsen-rhizomen.In
derietstengelsen-bladerenwasdit nahet
tweedegroeiseizoen0,3 procentkoperenéén
procentzink.

zijn vaninvloedophet zuiveringsrendement
vanhethelofytenfilter (zietabel).
Metbetrekkingtot hetgedragvanhet
systeemonderextremeomstandigheden kan
wordenopgemerkt,dathet helofytenfilter
goedbestandwastegeneenlangdurigeperiode
vandioogte(zesweken)indezomervan2003
entegensterkewaterpeilfluctuaties. Hoewel
geengerichtonderzoekisverrichtnaarhet
langetermijngedragvanhetsysteem,kan
wordenaangenomendathetsysteemeen
levensduur heeft vanongeveer20jaaren
daarnagesaneerd moetworden.

Tochisdeaanwezigheidvanrietniet
onbelangrijk voordezuiverendewerkingvan
hetinfiltratiesysteem, waarbijdevolgende
processeneenrolspelen:
Rietwortelsbeluchten het infiltratiebed,
waardoordeafbraak vanPAKwordtgestimuleerd;
Doodplantenmateriaal verhoogtdeadsorptiecapaciteit vanhetinfiltratiebed en
houdtvoedingsstoffen voordegroeien
ontwikkelingvanhetrietvastinhet
systeem;
Rietwortelsen-rhizomengaanhetdichtslibbenvanhetinfiltratiebed tegen;
Rietremtdestroomsnelheid vanhetwegwateraf, waardoorbetereconditiesontstaanvoorsedimentatieenwaardoor
erosievanhetinfiltratiebed wordttegengegaan4'.

VandePAK,koperenzink hoeveelheden
dieuiteindelijk methetwegwater indehelofyteninfiltratiesloot terechtkwamen werd
gemiddeldrespectievelijk93,18en56procent
perjaaruithetwegwaterverwijderd. Betrokkenopdeoorspronkelijkevuilvrachtvanhet
wegwaterbedragendezepercentagesrespectievelijk4,14en34procent.Hetzuiveringsrendementvanhetrietveldvoorzwaremetalenligt
indezomermaanden beduidendhogerdanin
dewintermaanden (zietabel).Ditishetgevolg
vanstrooizoutinhetwegwater,waardooreen
aantalzwaremetalenmoeilijkindehelofyteninfiltratiesloot wordenvastgelegdofzelfs
vrijkomen.

Nadathetwegwaterinde helofyteninfiltratieslootisbehandeldvoldoetdePAKconcentratieaandewaterkwaliteitsnormen (zie
afbeelding 1).
Dekoperconcentratie voldoetveelalaande
interventiewaarde.Dezinkconcentratie
voldoeteengrootdeelvanhetjaaraande
normenvoorondiepgrondwaterendeMTRwaarde.Deoverige waterkwaliteitsnormen
wordenhetgehelejaaroverschreden.Demate
waarinnormoverschrijding plaatsvindt,wordt
sterkbepaalddoordehoeveelheidwegwaterin
dehelofyteninfiltratiesloot (verdunning)en
hetzoutgehalte inhetwegwater.Dezefactoren
hangensamenmetdeseizoensdynamieken

Debiogeochemischeprocessendieeen
belangrijke rolspelenbijdezuiveringvan
wegwater ineenhelofyteninfiltratiesloot zijn
sedimentatie(PAKenzwaremetalen),specifieke adsorptieaanbodemdeeltjes (PAKen
zwaremetalen),precipitatie(zwaremetalen),
ionenuitwisseling(zwaremetalen)enbiologischeafbraak (PAK)2''5'.Opnameenaccumulatie

Kosten van aanleg en onderhoud
Deinvesteringskosten voordeaanlegvan
eenhelofyteninfiltratiesloot bedragencirca
30.000euro.Dezekostenzijn exclusiefBTW,
rente,aankoopvangrond,aanlegvanhet
wegdekenrioleringssysteem,afvoer vande
verontreinigdegrondenvervangingvande
helofyteninfiltratiesloot e.d..
Hetonderhoud vande helofyteninfiltratieslootzalvooralgerichtmoetenzijnopeen
goededoorstromingvandevoorziening.Aanvullendonderhoud kanbestaanuithet
schonenvanhetopvangbassin,hetverwijderenvanzwerfvuil, hetuitvoeren vanreparaties
enhetbijplanten vanriet.Hetjaarlijks maaien
vanhethelofytenfilter isnietalsvereisteinhet
onderhoudspakket opgenomen,omdathet
nauwelijks bijdraagt aandeverwijdering van
zwaremetalen.
Conclusies/aanbevelingen
EenbelangrijkdeelvandePAKenzware
metaleninhetafstromende wegwatervan
gerioleerdewegvakkenblijft achterinhetrioleringssysteemvanhetwegdekenkanbijhet
legenvankolkputteneffectiefwordenverwijderd.Dezeverwijderingisechter onvoldoende
ombijlozingtekunnenvoldoenaande
milieunormen,zodathetgerioleerdewegwater

VerwijderingvanPAK,koperenzinkdoorhetrioleringssysteemendehelojytemnjtlrrariesloot.
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biedenvoorinsecten,vogels,reptielen,amfibieën,kleinezoogdierenenknaagdieren.
Vanwegederelatiefgeringegehaltenvan
zwaremetalen inderietvegetatie,zijnderisico'svoorschadeaandegezondheidvandeze
organismengering,f

zalmoetenwordennagezuiverd.Eenhelofyteninfiltratiesloockandaarvooreenzeer
geschiktevoorzieningzijn,mitsdezware
metalen belastingvande infiltratievoorzieningwordtgereduceerddoorhetZOABwegdekenhetrioleringssysteem tijdig tereinigen.Ookmoetervoorgezorgdwordendatde
infiltratievoorziening tijdens hetgebruikvan
strooizoutwordtafgekoppeld vanhetgerioleerdewegdek.
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AUMA BENELUX B.V.
Aandrijvingen voor afsluiters vanAuma staanwereldwijd bekend alszeer
veilig en betrouwbaar. Maar zezijn ook envooral klaar voor een toekomst
waarin procesbeheersing, meer nog dan vandaag,draait om geïntegreerde
automatische besturing.Om de productie te waarborgen en maintenance
veiliger, eenvoudiger en goedkoper te maken,isAuma de logische keuze.
Want de aandrijvingen vanAuma zijn doeners éndenkers tegelijk,
die gemakkelijk te integreren zijn inelk gangbaar
geautomatiseerd procesbesturingssysteem.
Auma bekleedt al40jaar eentoppositie alsontwerper en
producent van innovatieve aandrijvingen voor afsluiters.
Conventionele, non-intrusive enexplosieveilige aandrijvingen
dietoegepast worden inveeleisende omgevingen
alswaterbeheer en (petro-)chemie. Onzesalesengineers werken graag met umee aande beste
configuratie voor uw installaties. Maak eenseen
afspraak, enontdek onsoplossend vermogen.
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