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ACHTERGROND

Eenkwarteeuw
wervelendwater
Op3 september19&0werddeFlowjbrm-onderzoelcsinstallatieophetlandgoedThedin,ghsweertbijTie!ingebruikgenomen.Anno2006
betekentditruimzsjaar behandelingvan
ajvalwatervorensritmischeprincipes.Tijd
vooreenterugblikop hetonderzoek,datdoorde
aandachtvoorecologischekwaliteitsaspecten
vanuitdeKRWweervolopactueelis.
Opkorteafstand vandeLingeonderTiel
ligteenparticuliereIBA,waarmeedebewonersvanhetlandgoedThedinghsweett hun
eigen afvalwater zuiveren. Tegenwoordig
bestaatdeinstallatie uit septictanks,een
helofytenfiltei,flowformcascadesen nabehandelingsvijvers. Decapaciteit bedraagt
ongeveer 100i.e.Heteffluent wordtgeloosd
opdenabijgelegen poldersloot.Deinstallatieisin 1980aangelegd doorde middelbare
landbouwschool Warmonderhof,dietoenop
hetlandgoed wasgevestigd.Hiermee werden tegelijkertijd eenpedagogischdoelpraktisch inzicht inwaterketen enwatersysteem -eneeneconomisch doel-een lagere
zuiveringsheffing -gerealiseerd.Indeeerste
jaren isuitgebreid wetenschappelijk onderzoekverrichtnaarhet functioneren vande
flowformcascades. Medeopgrond vande
verkregen resultaten isdeinstallatieaangepasten inmiddels kanworden teruggekeken
opmeerdan 25jaar bedrijfservaring met een
goedfunctionerende IBA.
Flowfotmszijn vooralbekend van parkachtigewaterprojecten ensiertuinen.Ze
werden in 1970ontwikkeld doordeEngelse
beeldhouwer enwateronderzoeker John
Wilkes.Tegenwoordig wordenze wereldwijd
emaakten toegepast.Demooievormen en
et ritmisch stromende wateroefenen een
terkeaantrekkingskracht uit ophet
publiek.Zewordenechtetookingezet vanwegedewerkingdiedespecifieke beweging
ophetwaterzelfuitoefent. Destroming in
eenflowform ontstaat dootde wisselwerkingtussen hetwaterendespecifieke vorm
vandeschalen.Hetverschijnsel dat -binnen
bepaalderandvoorwaarden -langseen
grensvlakstromend medium ineenoscillerendebewegingraakt,wordt doorde flowform versterkt engeïntensiveetd.Wanneer
hetgrensvlakzelfookvervormbaar is,ontstaateenritmischevormofpatroon.Voorbeeldendaarvan indenatuut zijn meanderenderivieren,zandribbels ophet strand,
maarooksommige wolkenformaties.
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MetdeinstallatieopThedinghsweett is
heteffect vandeflowformbehandeling op
hetaquatischeecosysteem onderzocht,
omdat werd vermoed datderitmische bewegingeenpositieveinvloed heeft oplevende
organismen. Het onderzoek was financieel
mogelijk doorsubsidiesvanondermeer het
MinisterievanVROMensteun van particulieren.Deuitvoering wasin handen vandoctoraalstudenten enjonge afgestudeerden
vandetoenmalige Landbouwuniversiteit
Wageningen endeKatholieke Universiteit
Nijmegen enhun begeleiders.Destafvan
Warmonderhofcoördineerdedebouwen
verzorgdehetonderhoud vandeinstallatie.
Het toenmaligeZuiveringschap Rivierenlandanalyseerde regelmatig oppervlaktewatermonstets.Eenbegeleidingsgroepvan
watetdeskundigen adviseerdeonder andere
overdeopzet vanhetonderzoek en evalueerdede resultaten.
Inhetonderzoekiseen vergelijking
gemaakt tusseneen crapcascademet rechte
tredenenéénvandedrie flowformcascades
(dezogeheten Malmö-reeks).Nadebeide
onderzoekscascades doorliep het watet twee
identiekevijversystemen metelkdriecompartimenten omdebiologischeeffecten te
kunnen volgen.Eendeelvande effluenten
werd-gescheiden -gerecirculeerd.
Van1981 totenmet 1985werdenin het
groeiseizoen chemische,fysische enbiologischeonderzoekingen verricht.Met namede
biologische waarnemingen aan oevervegetatie,waterplanten, fytoplankton enmacrofauna warenzeergedetailleetd.Voorhetbio-

logischenecologischonderzoek aan macrofauna werdendiverse classificatiesystemen
ontwikkeld omdegrotehoeveelheid waarnemingsgegevens teotdenenente interpreteren.Intotaal werden55verschillende
macrofaunasoorten gedetermineerd, waarvancirca40inbeidesystemen werden aangetroffen.
Vóórdeingebruikname vande installatiewasdoorOC-metingen vastgesteld dat
hetzuurstofinbrengend vermogen vanalle
cascadesvrijwel gelijk was.Het influent
werdopgepomptuiteensloot,bij het
lozingspunt vandeseptictanks.Deinhoud
vandesystemen circuleerdeoverdecascades
endevijvers in tweegescheiden straten met
gelijke lengte.Deverhouding tussenvoedingenomloopdebiet vatieerdetussen 1:2
en 1:4.Eikjaar werden aanhet begin van het
groeiseizoen devijvers leeggehaald, hetsediment opgemengd enherverdeeld en werden
gelijke aantallen verse plantenstekken
geplaatst.
Uitdevetgelijking tussendeMalmöflowformsendetrapcascade bleekdat in
fysisch enchemisch opzichtgeen noemenswaardigverschiloptrad.Alle vijvermilieus
warenoverwegend polysaprooben hypertroof Dezuurstofgehalten waren relatief
laag(20tot50procent vetzadiging).Uitde
biologischewaarnemingen kon worden
geconcludeerd datde levensgemeenschappenvandevijvets nadetrapcascadeende
flowformszichwelverschillend ontwikkelden.Dezetendenswasinalle onderzoeksjarenzichtbaar, ookalwarenderesultaten op
het niveauvandeafzonderlijke soorten niet

Overzichtvandrievandeviacascades,linksdetrapcascadeenrechtsdeMalmö-jlowformcascade.

alleevenkrachtigeneenduidig.Demeest
duidelijke biologische indicatoren waren de
ontwikkeling endehabitus vandewater-en
oeverplantenendeverhoudingen tussen
verschillende macrofaunasoorten. Deplantengroei indeflowformvijvers wasmeer
generatiefvanaard:vroegeen/oflangebloei,
krachtigevruchtzetting, openhabitus.Inde
trapvijvers ontwikkelden deplantenzich
meetvegetatief,dusmet veelengrotere bladeren,eensteviger habitus en bescheiden
bloei.

Conclusies
Hetbeschrevenonderzoekheeft duidelijkaangetoond dateenflowformcascade
metrijpingsvijvers geschikt isvoornabehandelingvanvoorgezuiverd huishoudelijk
afvalwater. Daarnaast washet resultaat met
nameinbiologischezin beterdan bijeen
rechte trapcascade.
Devuilbelasting van beidesystemen was
tijdens hetonderzoekaandehogekant.Verschillen inbiologischeeffecten komen
mogelijk sterker naar voren ineenlager
belastsysteem,waarin bijvoorbeeld een
helofytenfilter istussengeschakeld (een
helofytenfilter maakt nu deeluit vande
installatieopThedinghsweert).Anno2006
zijn wereldwijd enigetientallen flowformsystemen ingebruik voor (na)behandeling
vanafvalwater. Deresultaten zijn positief,
zelfs inkoude klimaatzones.
Eenflowformcascadelijkt bij uitstek
geschiktomalslaatsteschakelindewaterketendekloofnaar hetecosysteem van het
ontvangendeoppervlaktewater teoverbruggen.Dezegedachte sluit nauwaanbij het
conceptvandeWaterharmonica (zieH 2 0 nr.
Z5/26-2004,pag.11).Afhankelijk vandesituatiekaneenconfiguratie met ofzonder aparterijpingsvijvers wordengekozen.Deinstallatieskunnen eenextra bescherming
vormen voorecologisch waardevollewateren.Juist nu fysische technieken voorverdergaandezuivering,zoalsMBRen zandfiltratieinopkomst zijn, kanzo'n biologische
tussenschakel vangroot belang zijn.
Doorderobuustetechniekendevergaandevoorzuivering isrealisatievanflowtormsystemenbuiten degrenzen vanhet
rwzi-terreininprincipemogelijk.Datopent
mogelijkheden vootintegratiemet projecten
voorbeekherstelennatuurontwikkeling. Ç
VoormeerinformatieoverdegenoemdeonderzoekenkuntucontactopnemenmetHansvanSluis
(033)4682275.
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JanDiek van Mansvelt (consultant
duurzame landbouw, landschap en
voeding)
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Het moet anders,
het kan anders
Waterisnoodzakelijk omtekunnenleven.Als
geenschoonwaterbeschikbaarisvoormensen
dier,dangaan zedood.Misschienishetdeze
generatienoguittehouden,maartoekomstige
generatieshebbenhetnakijken.Dezesombere
blikzetdeschrijvervanhetboek'Keepersofthe
spring-Reclaimingourwaterinanageofglobalization'neer. Hetmoetdusanders,maarkan
hetookanders?
HetboekvanFredPearceiseenander
soort boekdan meestal indeze rubriek
wordt besproken.Het isniet geschreven
vanuit een technologischofacademisch perspectief,maarvanuit eenjournalistiek perspectief Journalist Pearceschrijft aljaren
overmilieu enwetenschapopbasisvanreizen naargroteenkleinewaterprojecten over
dehelewereld.
Deoplossingdievoorveelgrotewaterproblemen wordtgegeven,istechnologie.
Geenprobleem istegroot omdooreeningenieur optelaten lossen.Maardaarbij gaat
veelmis.Dezetechnocratische manier van
denkenheeft ervoorgezorgddatvooral
wordtgedacht aangroot,allesomvattend en
gigantisch.Voorbeelden teover:inChina,
IndiaenLibiëzijn plannen inuitvoeringom
enorme hoeveelheden watertetransporterennaardrogeregebieden.Daarbij worden
ondergrondse waterreservoirsdiein duizendenjaren zijn gevuld inkortetijd leeggezogen(Libië),rivieren honderden kilometers
omgeleid (China)enisdewaterstroom niet
meer indehand tehouden,met overstro-

Eengroepjonge,gepromoveerdewatertechnologengeeft inditvaktijdschrift een
kritischoordeeloverinternationalevakliteratuur.Derecensentenzijn:JelleRoorda,
Arjen vanNieuwenhuizen,BasMeijer,
AdriaanMels,Herman Evenblij,Jeroen
Langeveld,JasperVerberk,Michaelvander
ValkenMerledeKreuk

mingen totgevolg.InIndia wordtzoveel
geïnvesteerd inonttrekking van schoon
grondwater voorirrigatie,datvoordetoekomstigegeneratiesschoongrondwater niet
meerbinnen bereikis.Aanvulling door
regen isonvoldoende.
Tja,daarzitje danalslezer.Enwat nu?
VolgensPearcemoet het nietalleen,het kan
ookanders.Allereerstzullen wenietmeerzo
technocratisch moeten denken.Het isniet
zodatelkprobleem isoptelossenmetde
nieuwsteengrootste technologie. Daarmee
losjeeenprobleem misschien wel tijdelijk
op,maar wordt hetverschoven naareenvolgendegeneratie.Ten tweedezullen weopnieuw -moeten lerenvande methoden
vanonzevoorouders.Pearcegeeft alsvoorbeeldopvangvanregenwater in ondergrondse ruimten. Kleinschalige oplossingen
die,alszeinveelvoudworden uitgevoerd,
ookechteenoplossing kunnen worden.Via
eenaantalvoorbeelden inAfrika enIndia
laathijziendatdaardoorookdemensenzelf
weerbetrokken rakenentrotszijn op hun
waterbron.Alleseconomiseren opdeschaalgrootte vandewereldleidtvolgensPearce
bijna perdefinitie totonvoldoende betrokkenheid.En,focus opgeld alleenennietop
watet alsbasisbehoefte, leidt tot niet-duurzameoplossingen.

Oordeel
IkdenkdatPearceophoofdlijnen gelijk
heeft.Ergaatgewoonteveelmisendemenselijke maat wordt vergeten.Daardoor gaan
mensen dood,datmagjeniet latengebeuren.Maarzijnoplossingenvoorhanden? Het
zaleenvoortdurend zoeken moeten zijn
naardelokalebehoefte inrelatietot kosteneffectieve maatregelen.Verwesteringvan
alleendewatervoorziening isinelkgeval
geenoplossing.MaarofPearce helemaal
overtuigend is?Beoordeeldatzelfmet dit
lezenswaardig boek.•"
Jelle Roorda
'Keeperso/theSpring-Reclaimingourwaterin
anageofglobalization'vanFredPearceiseenuitgavevanIslandPress(ISBN1-55963-681-5)en
telt25ppagina's.
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