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Zijn helofytenfilters
geschikt voor viskwekerijen?
door Peter van der Heljden en Jos Scheerboom

Helofyten zijn planten die in een drassige of permanent ondergelopen bodem kunnen
groeien. Voorbeelden van dergelijke planten zijn riet, bies, zegge en lisdodde. Een toenemend aantal huishoudens, campings en agrarische bedrijven die niet op het riool zijn aangesloten maken gebruik van helofytenfilters om huishoudelijk afvalwater en het spoelwater van melkstallen te reinigen. In dit artikel wordt uitgelegd wat helofytenfilters zijn en
hoe ze werken. Ook wordt besproken of deze filters voor viskwekerijen interessant zijn
bij het oplossen van problemen met de afvoer van het spuiwater, of voor het verlagen van
de zuiveringslasten.
Moerasplanten
De wortels van landplanten hebben zuurstof nodig om goed te kunnen groeien en

om hun werk (water en mineralen opnemen) te kunnen doen. De zuurstof onttrekken de meeste planten aan de lucht die zich

.. In deze kas op het terrein van de 12 Ambachten te Boxtel heerst een constante temperatuur;
per IE kan hier worden volstaan met een helofytenbed-oppervlakte van 1 m 2 .
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in de porien tussen de zand- of kleikorrels
van de bodem bevindt. Maar moerasplanten lOals riet, lis en bies zijn aangepast aan
een leven in permanent natte grond waarin
geen lucht aanwezig is. Hun wortels worden vanuit de delen die boven het water
uitsteken van lucht voorzien. Plantensoorten die bijna hun hele leven met hun voeten
in het water of in natte grond staan worden
helofyten genoemd. Zandfilters beplant
met dergelijke planten staan in Nederland
bekend als helofytenfilters of rietbedfilters.
In Nederland zijn ca. 200 helofytenfilters in
gebruik in de zgn. buitengebieden (= gebieden die niet op het riool zijn aangesloten)
als Individueel Behandeling Afvalwatersysteem (lBA) voor de reiniging van huishoudelijk afvalwater van boerderijen, landhuizen, vakantieparken, campings, en voor
het spoelwater van melkstallen (Van
Buuren, Hartjes en Kilian, 1998). Na door
het filter te zijn gestroomd kan het water
(dat nu "effluent" wordt genoemd) gebruikt
worden voor het spoelen van het toi let,
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.. Zakken met ijzerhoudend zand worden
in lagen boven het grind aangebracht.
voor het beregenen van gazons, weiland,
boomgaarden, als schoonmaakwater in
stallen en schuren, etc. De reden van de
groeiende populariteit van het rietbedfilter
is behalve de effectiviteit en de eenvoud in
het gebruik ook het feit dat de rietvelden
aantrekkelijke en natuurlijk ogende onderdelen van het landschap vormen. Verder
zijn nu ook in meerdere provincies de autoriteiten die over de kwaliteit van het oppervlaktewater waken overtuigd geraakt dat
een goed ontworpen en aangelegd rietbedfilter een betrouwbaar zuiveringssysteem
is.

IBA-voorschriften op komst
Het aantal visteeltbedrijven in Nederland
dat nu het afvalwater met een rietbedfilter
reinigt is nog zeer gering (€len of twee).
Voor (geplande) viskwekerijen in het buitengebied is dit type IBA wellicht een mogelijkheid om problemen met de afvoer van

het afvalwater op te lossen. Immers, wanneer een goede reiniging wordt bereikt kan
een deel van het gezuiverde water weer in
de kwekerij als verversingswater worden
gebruikt. Afhankelijk van de kwaliteit van
het effluent en van de normen voor afvalwater in het gebied bestaat er wellicht in
een aantal gevallen de mogelijkheid een
vergunning te krijgen voor een beperkte 10zing van het gezuiverde afvalwater op het
oppervlaktewater. Voor een dergelijke 10zing is altijd toestemming nodig van de in stantie die waakt over de kwaliteit van het
oppervlaktewater (Zuiveringschap of Waterschap). Deze instanties stellen over het
algemeen echter hoge eisen aan de kwaliteit van het te lozen water. Op deze eisen
komen we later nog terug.

worden getest: De resultaten van dit onderzoek worden op niet al te lange termijn ve rwacht en zijn ook voor de Nederlandse viskwekers van be lang, omdat het onderzoek
tot richtlijnen of voorschriften kan leiden
die bepalen welk type IBA (inclusief voorschriften voor de aanleg ervan) in bepaalde
situaties toegestaan zullen zijn.
Voorwaarden voor aanleg van een IBA-systeem zijn toestemming van de gemeente
(die een milieuvergunning of een bouwvergunning kan eisen) , de beschikbaarheid
van voldoende ruimte bij het bedrijf, een
mogelijke bestemming voor het effluent, en
natuurlijk de kosten voor de aanleg en het
in bedrijf houden van een rietbedfilter in
vergelijking met de kosten van andere mogelijke oplossingen.

Er wordt momenteel in opdracht van het
KIWA een onderzoek gedaan waarin behalve rietbedfilters ook andere vormen van
IBA-systemen (zoals biorotor, actief slibsysteem, oxidatiebed, ondergedompeld filter)

Voorzuivering noodzaak
Een helofytenfilter kan aileen het spuiwater
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.. Op de bodem van de kuil waar het helofytenbed komt, liggen drainagebuizen.
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van een viskwekerij met recirculatiesysteem zuiveren waarneer de vaste deeltjes
(het slib) verwijderd zijn. Dit kan gebeuren
door een goede bezinking in een slibkelder
of septic tank, of door passage door een
microzeeffilter. Wanneer het slib niet lOU
worden verwijderd lOU het verderop in het
filter zeker voor verstopping in de buizen of
voor het dichtslibben van de zandlaag lOrgen. Bovendien zou ongezuiverd spuiwater
met al het organische materiaal een veel te
zware belasting voor het rietbedfilter betekenen. Na bezinking of passage door een
microzeef wordt het voorgezuiverde water
naar een voorraadput geleid. Deze put dient
minimaal 1-2 maal zo groot te zijn als de
gemiddelde dagelijkse hoeveelheid afvalwater . Met een dompelpomp wordt het
water vanuit de voorraadput naar het helofytenfilter gepompt. Om bezinking te bevorderen en de vaste deeltjes achter te houden
dient de slibkelder van verticale schotten te
zijn voorzien zodat wordt voorkomen dat
het bezonken en het drijvende deel van het

18

• De drainagebuizen worden bedekt met
grind.
slib mee naar het rietbedfilter worden gepompt. Een tijdklok regelt dat de pomp enkele malen per etmaal aanslaat en water
naar het rietbedfilter wordt gepompt. Sensoren (voelers) in de voorraadput aangesloten op een alarm waarschuwen de eigenaar
wanneer de put dreigt over te stromen, en
schakelen de pomp uit wanneer een bepaald minimumniveau bereikt wordt. Ongezuiverd water wordt dus niet continu
maar enkele keren per dag gedurende een
bepaalde peri ode vanuit de voorraadput
naar het helofytenfilter gepompt.
Opbouw van het helofytenfilter
Het type rietbedfilter dat in Nederland het
meest wordt toegepast is een verticaal
doorstroomd zandfilter met een totale diepte van ca 1,3 meter (zie Figuur 1). Het geheel
bevindt zich op een voor water ondoordringbare laag (kunststof folie, cement,

etc.). Het water wordt over het gehele bovenoppervlak van het filter verdeeld door
een serie geperforeerde buizen die evenwijdig aan elkaar op ca 3/4 meter afstand op
het zand liggen. Deze buizen liggen in een
bed van zeer grof grind (ca. 1,5 dm dik). Vervolgens zakt het water langzaam door een
zandlaag van ca. 1 meter dik. Het beste zand
heeft een gemiddelde korrelgrootte van
0,2-0,5 mm en bevat geen fijne klei- of leemdeeltjes of zandkorrels kleiner dan 0,1 mm.
Door deze fijne deeltjes lOU het filter snel
verstopt raken. Wanneer het water de bodem bereikt wordt het afgevoerd door middel van enkele drainagebuizen. Zwevende
slibdeeltjes worden door het zand uit het
water gefilterd en vervolgens door bacterien afgebroken. Ook een groot deel van het
opgeloste organische materiaal wordt door
deze bacterien opgenomen. In het zand
wordt riet aangeplant (5-8 stekken/m 2 ) dat
na verloop van tijd een zeer uitgebreid wortelstelsel ontwikkelt.
Onder de zandlaag bevindt zich een laag
grof grind van 2 decimeter dik. In deze laag
bevinden zich de drainagebuizen (parallel
op ca. 1 m afstand) die voor de afvoer van
het gezuiverde water lOrgen. Filterzand en
grof grind worden door worteldoek (= een
sterk, fijnmazig doek van kunststof) van elkaar gescheiden. Het gehele filter wordt in
een gemetselde of gestorte cementen bak
(waterdicht), of op een laag kunststof folie
v an minimaal 1 mm dik geplaatst. Indien
het gevaar bestaat dat wortels van bomen
of struiken het folie zullen beschadigen
dient het folie aan de buitenzijde met worte ldoek te worden beschermd. Na passage
door het filter dient het gezuiverde water
ee n kleine put te passeren waaruit mon sters van het gezuiverde water genomen
kunnen worden.
Naast het hier beschreven type bestaat ook
nog het horizontaal doorstroomde rietbedfilter, dat m.n . in Engeland populair is. De

opbouw van dit type filter is vrijwel gelijk,
aileen wordf het water aan de zijkant van
het filter ingebracht en stroomt het horilOntaal (door een licht hellende bodem) door
het filtermateriaal (dat meestal grover van
structuur is) en het wortelsysteem van de
geplante moerasplanten. Een dergelijk filter
kan continu belast worden.

Werking van het filter
Een veel gehoorde misvatting over het helofytenfilter is dat het belangrijkste deel van
de zuivering tot stand lOU komen door opname door het riet van de opgeloste stoffen
(voedingslOuten) in het afvalwater, en dat
's winters de zuivering vrijwel tot stilstand
komt omdat dan ook de groei van het riet
stopt. Dit is echter niet juist. Niet het riet,
maar dezelfde bacterien die verantwoordelijk zijn voor de waterzuivering in het biologische filter van de viskwekerij spelen ook
in het helofytenfilter een hoofdrol bij de zuivering. Bij aanwezigheid van voldoende
zuurstof wordt ammonium door deze bacterien omgezet in nitriet en vervolgens door
een ander type bacterien in nitraat. In de
zuurstofloze (vooral diepere) delen van het
filter (of op zuurstofloze momenten) wordt
nitraat door denitrificerende bacterien omgezet in stikstofgas. Zolang de temperatuur
in het zandfilter boven de 8° C blijft zullen
deze biologische omzettingsprocessen
doorgaan. Het riet neemt via het wortelstel sel maar een betrekkelijk klein deel (1020%) van het ammonium en van de andere
mineralen op.
Fosfaatbinding
Het grootste deel van het fosfaat wordt in
het filter aan zandkorrels gebonden. Om de
binding van het fosfaat te vergroten wordt
schelpengrit (dat 10 tot 20 % van het zand
vervangt) of ijzerslijpsel (ca. 15 kg/m 3) door
het zand gemengd. Toevoeging van deze
materialen lOrgt dat het opgeloste fosfaat
in het zand neerslaat als onoplosbaar ijzerfosfaat of als calciumfosfaat. Bij gebruik

19

van ijzerslijpsel is het belangrijk dit materiaal goed door het zandpakket te mengen
om vorming van een harde korst te voorko men die de doorstroming door het filter lOU
belemmeren. De korrelgrootte van het slijpsel dient minstens lOgroot te zijn als die
van het zand. Het slijpsel dient door de bovenste helft van het zandpakket te worden
gemengd om de neerslag van ijzeroxide op
de drainagebuizen onder in het filter te
voorkomen. Dit zou verstopping van deze
buizen kunnen veroorzaken. Met toevoeging van ijzer lijkt een betere fosfaatbinding
mogelijk dan met schelpengrit. Schelpengrit heeft echter als voordeel dat het de verzuring neutraliseert die als gevolg van het
nitrificatieproces in het filter optreedt. Bovendien verhoogt het de hardheid van het
gezuiverde water.
Zeker wanneer ijzerslijpsel aan het filterzand is toegevoegd dient de afvoer van het
filter net iets hoger te liggen dan het niveau
van de drainagebuizen. Hierdoor zullen
deze buizen altijd onder water staan en
wordt het gevaar van verstopping door het
neerslaan van roest verkleind.
De rol van het riet
Het zeer uitgebreide wortelstelsel van het
riet, de bies of de lisdodde speelt een belangrijke rol in het helofytenfilter: het voorkomt dat het filter dichtslibt. Door voortdurende aangroei, afsterven en wegrotten van
kleine haarworteltjes worden in het zand
steeds nieuwe kanaaltjes gevormd die lOrgen dat het water zich kan verspreiden en
door het zand omlaag kan blijven zakken.
De rottende worteldeeltjes vormen een
welkome aanvulling op het menu van o.a.
de denitrificerende bacterien (koolstofbron). Omdat in een nieuw filter het wortelstelsel nog in ontwikkeling is wordt aangeraden om bij de aanleg van het filter per 10
m 3 zand ook 1 baal stro in de onderste helft
van het zandpakket mee te mengen om de
bacterien van een beginportie organisch
materiaal te voorzien.
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Wanneer een hoeveelheid water op het filter is gepompt en door de zandlaag zakt,
duwt het de "oude" lucht (arm aan zuurstof
en rijk aan koolzuurgas) voor zich uit door
de porien naar de diepe grindlaag. Een rietbedfilter dient daarom minstens een verti cale plastic buis te hebben waardoor deze
"oude" lucht uit de bodemlaag van g rof
grind kan worden afgevoerd. De laag w ater
die door de porien van het zandfilter zakt,
trekt een hoeveelheid verse lucht achter
zich aan waardoor de bacterien weer van
zuurstof worden voorzien. Bij de meeste
helofytenfilters wordt het vuile water vanuit
de voorraadput 1 of 2 maal/etmaal over het
filter gepompt. Maar omdat met iedere bevloeiing van het filter ook extra zuurstof
wordt ingebracht lOU het voor de verwijdering van ammonia beter zijn om dit vaker
(tot 10 x/etmaal) te doen (Van Buuren, Hartjes & Kilian, 1998).
Vlakbij de wortels van het riet bevinden zich
zeer hoge concentraties bacterien die aan
de zuivering van het water bijdragen. De
rietplanten lOrgen verder voor het tegengaan van erosie van het filterbed. De laag
dode planten die het filter's winters bedekt

• Linker glas: w ater vanuit een septic tank,
rechterglas water vanuit een helofytenbed.

helpt bij de warmte-isolatie. Verder draagt
het riet tijdens het groeiseizoen een steentje bij aan de opname van mineralen uit het
water.
Het is de afwisseling van zuurstofarme en
zuurstofrijkere perioden in het zandbed die
ervoor zorgt dat zowel de bacterien die
zuurstof nodig hebben (zoals de nitrificerende bacterien) als die zonder zuu rst of
werken (o .a. de denitrificerende bacterien),
hun bijdrage aan de zuivering kunnen leveren. Mede hierdoor is het verticaal doorstroomd rietbedfilter een efficient filter.
In een horizontaal doorstroomd helofyten filter wordt minder zuurstof ingebracht en
hierdoor zal over het algemeen minder
nitrificatie plaatsvinden dan in het verticaal
doorstroomde filter. Daarentegen is de
kans op verstopping door zwevende deeltjes bij een horizontaal doorstroomd filter
wat kleiner dan in een verticaal doorstroomd filter.
Zuiveringsrendement en beiasting
De hoeveelheid ongezuiverd water die per
m 2 filter kan worden opgebracht (= de belastin g) hangt af van het gehalte en de soort
vervuilende stoffen in het water. Het is van
belang dat de eerste stap van de reiniging
(bezinking in septic tank of slibkelder) goed
verloopt. Om te voorkomen dat het bezonken slib geleidelijk oplost en zo alsnog aan
de belasting van het rietfilter bijdraagt dient

de opslag van het slib gescheiden te zijn van
de bezinking, of dient de kelder of tank vaak
leeg gepompt te worden. Dit zal de efficientie
van de eerste reinigingsstap ten goede komen. Rietbedfilters zijn in Nederland veel in
gebruik voor de zuivering van voorbehandeld (in septic tank) rioolwater. Ais we de
samensteliing van op een dergelijke manier
voorbehandeld rioolwater met voorbehan deld (d.m.v. bezinking) spuiwater van viskwekerijen vergelijken dan zien we veel
overeenkomsten maar ook enkele belangrijke verschillen (Tabel 1).
Vergeleken met rioolwater is de hoeveelheid
organische stoffen (uitgedrukt in BZV, CZV
en zwevende deeltjes) in spuiwater van palingkwekerijen aan de lage kant, maar van
meervalkwekerijen ongeveer gelijk. Het
meest opvallende verschil is het veel hogere nitraatgehalte in spuiwater t.O.V. rioolwater.
Van voorbehandeld rioolwater wordt bij de
meeste in Nederland gebruikte filters over
het algemeen 30 tot 60 I/etmaal op een m 2
rietfilter gepompt. Ais richtlijn wordt 3 m 2 filter/lnwoner Equivalent (IE) aangehouden,
hetgeen met een gemiddelde belasting van
50 11m 2 overeenkomt. Een op dergelijke wijze belast filter neemt een groot gedeelte van
de organische stof op en heeft ook een goede nitrificatie. In verschiliende onderzoeken
aan rietbedfilters wordt van met huishoude-

.. Tabe / 1. G/oba/e samenstelling {mg//} van voorbehande/d rioo/wa ter en spuiwater
van viskwekerijen.

Spuiwater paling
Spu iwater meerval
Rioolwater'

Chemisch
Zuurstof
Verbruik
(CZV)

Biologisch
Zuurstof
Verbruik
(BZV)

Ammonium
(NH/ )

Nitraat
(N0 3' )

Totaal
Fosfor
(P)

Zwevende
deeltjes
(SS)

70-100
275-400
300-700

50-300
?
?

10-50
40-80
40-100

400-500
750-900
<5

8-12
25-40
10-20

25-35
120-170
100-275

• Same nsteiling noolwater ontleend aan Klwa, 1998; Sandberg & Leeflang, 1996; Bahlo, 1995.
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.. Tabel2 Zuiveringsrendementen van rietbedfilters bevloeid met voorbehandeld rioolwater
Chemisch
Zuurstof
Verbruik
(CZV)
Zuiveringsrendement

87-97

Biologisch Ammonium
Zuurstof
(NH/ )
Verbruik
(BZV)

94-99

66-99

Totaal
stikstof
(N)

Totaal
fosfor
(P)

38-58

38-97

Zwevende Bacterien
deeltjes
(55)

87-99

99-99.9

Bran: Van Buuren, Hartjes & Kilian, 1998; VROM/Kiwa, 1998.

lijk afvalwater belaste rietbedfilters de volgende zuiveringsrendementen genoemd
(TabeI2).
Een helofytenfilter dient echter ook een minimale hoeveelheid water (ca 20 l/m2/dag) te
ontvangen omdat het anders te droog wordt
en onkruid het aangeplante riet zal verdringen. Voor verticaal doorstroomde rietbedfil ters met een zandbed ligt de maximale belasting met water dat nog zwevende deeltjes
bevat rond 100 11m2. Wanneer het water door
een goede voorzuivering vrijwel geen zwe-

vende deeltjes meer bevat dan is een dubbeIe belasting mogelijk.

Eisen van viskwekerijen
in het buitengebied
Viskwekerijen leveren aanzienlijke hoeveelheden afvalwater: 2 tot 3 m3/dag per 10 ton
geproduceerde meerval en ca 14 - 18 m 3/dag
per 10 ton geproduceerde paling op jaarbasis. Indien een denitrificatiefilter wordt ge.. fen helofytenbed op een rundveehouderijbedrijf in Scherpenzeel.

bruikt kan de hoeveelheid afvalwater van
palingkwekerijen met ruim de helft verminderen. Viskwekerijen in het buitengebied
zullen het spuiwater heel goed willen zuiveren lOdat hergebruik in de kwekerij mogelijk
is. Hiervoor is investering in een relatief
groot filter nodig, want over het algemeen
geldt dat met een grote filter een schoner
effluent kan worden verkregen. Per 10m 3
spuiwater/etmaal zal een rietbedfilter met
een geschatte grootte van 125 tot 175 m 2
nodig zijn. Door een goede bezinking en een
redelijk lange verblijftijd in de voorraadput
(ca 1 etmaal) zal in de voorbehandeling
reeds een groot deel van het nitraat gedenitrificeerd worden. Door inbreng van voldoende organisch materiaal lOals houtkrullen of stro in het onderste deel van het helofytenfilter kan ook in een vrij nieuw filter de
denitrificatie bevorderd worden. Wanneer
men een reinheid wil bereiken die voldoet
aan de normen voor lozing op het oppervlaktewater dan heeft men door het hoge nitraatgehalte een zware opgave; de autoriteiten
die waken over de kwaliteit van het oppervlaktewater leggen over het algemeen de lat
zeer hoog (Tabel 3). Voor lozing op het oppervlaktewater is een speciale vergunning
vereist van de instantie die de waterkwaliteit
beheert.
Toch bestaat de mogelijkheid dat water van
een viskwekerij na passage door een rietbedfilter nog steeds een te hoog nitraatgehalte heeft. Toevoeging van een derde zuiveringsstap in de vorm van een vijver met wa-

terplanten !=If een vloeiveld begroeid met diverse water- en moerasplanten kan vooral in
de lOmer tot verdere verlaging van het nitraatgehalte en een algemene verbetering
van de kwaliteit van het effluent leiden. Een
dergelijke derde trap in de zuivering zal ook
het zuurstofgehalte van het effluent verhogen. In de winter zal een dergelijke nazuivering in een vijver de open lucht echter weinig
effectief zijn.
Het nitraatgehalte van het effluent kan ook
worden verlaagd door het na passage door
het helofytenfilter terug naar de bezinkput
(septictank) te pompen. Door contact en
menging met het daar bezonken slib (rijk aan
organische stoffen) in een zuurstofarme
omgeving wordt de omzetting van het resterende nitraat in stikstofgas bevorderd. Vervolgens wordt het water voor een tweede
keer over het helofytenfilter gepompt en afgevoerd of hergebruikt. Voor deze dubbele
passage door het filter is echter een goede
afstemming met de afvoer van het spuiwater van de kwekerij naar de bezinkput en het
helofytenfilter nodig. In de winter zal het terugvoeren naar het filter van koud effluent
tot een gemiddeld lagere temperatuur van
het filter, en mogelijk tot een minder goed
verlopende zuivering leiden. Overigens is er
kans dat het zuiveringsrendement in een
helofytenfilter in de koudste maanden iets
terugloopt.
Geschiktheid voor overige viskwekerijen
Voor viskwekerijen die wei op het riool kun-

.. Tabel3: Richtwaarden voor lozing op het oppervlaktewater
Parameter

Natuur- of zwemwater
Overige wateren

pH

6.5-9.0
6.5-9.0

Chemisch
Zuurstof
Verbruik
(CZV)
<50 mg/l
<50 mg/l

Biologisch Ammonium
Zuurstof
(NH/ )
Verbruik
(BZV)
<6 mg/l
<10 mg/l

<1 mg/I
<1 mg/l

Totaal
stikstof
(N)

Zuurstof

(0)

Bacterien
(PO/ )

<10 mg/l
<10 mg/l

>5 mg/l
>3 mg/l

<2 mg/I
< 2mg/l

Bran: Sandberg & Leeflang, 1996
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nen lozen is vooral de vraag van
belang of de aanlegkosten van
een extra zuiveringsinstallatie loals een rietbedfilter op vrij korte
termijn door lagere zuiveringslasten kunnen worden terugverdiend. Hier is dus behoefte aan
een filter dat:
- goed in staat is het gehalte van
organisch materiaal en van ammonium te verlagen. Immers,
deze twee gehaltes spelen bij de
berekening van de zuiveringslasten de belangrijkste rol. Zoals
uit de zuiveringsrendementen
blijkt zijn rietbedfilters hier goed
toe in staat.
- Redelijk goedkoop is. De kosten
voor de aanleg van een rietbedfilter worden sterk door de grootte van het filter bepaald, dus men
dient te streven naar een lo klein
mogelijk filter dat echter bij een
hoge hydraulische belasting
toch niet dichtslibt en goed blijft
zuiveren.
Het verticaal doorstroomde rietbedfilter met een dik zandpakket
zoals hierboven beschreven
dient dan wellicht wat aangepast
te worden om te voorkomen dat
het bij een hoge belasting zal
dichtslibben. In Engeland (Cooper e.a.,
1996) is op enkele plaatsen een rietbedfilter
in gebruik dat van boven naar beneden de
volgende lagen bevat: 8 cm scherp zand, 15
cm kiezel (korrelgrootte 6 mm), en een laag
van grove kiezel (grootte 12 mm en 15 cm
zeer grove kiezel (30 tot 60 mm). Hieronder
liggen de drainagebuizen in een laag met
nog grotere stenen. Omdat het materiaal
veel grover en de totale dikte van het filter
kleiner is kunnen dergelijke filters veel
zwaarder belast worden (tot 500 11m2). Wei
geldt ook hier dat een lagere belasting tot
een betere zuivering en schoner effluent zal
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.. Als helofyt is op de 12 Ambachten gekozen
voor Iris pseudacorus, de gele lis.
leiden. Dergelijke filters zullen weinig fosfaat opnemen. Ook zou een horizontaal
doorstroomd rietbedfilter met iets grover
zand of fijn grind kunnen worden toegepast.
Het zou interessant en waardevol zijn om
onderzoek te doen naar de effectiviteit van
verschillende soorten rietbedfilters voor
het zuiveren van afvalwater van viskwekerijen en lo tot adviezen voor het beste type
filter, de opbouw van de kiezel- en zandla-

gen, de grootte van het filter, etc. te komen.

Kosten
De kosten voor aanleg hangen sterk af van
de grootte van het filter, maar ook van de
eigen bijdrage in de aanleg. In Boxtel bestaat de mogelijkheid om een cursu s te
volg en waar aile facetten van aanleg en
onderhoud van een rietbedfilter met dik
zandpakket aan bod komen . Men kan ook
de hulp inroepen van iemand met ervaring
met de aanleg van helofytenfilters en onder
zijn begeleiding zelf de bouw ter hand nemen. U kunt ook de aanleg van het rietbedfilter geheel uit handen geven aan een ervaren bedrijf waarop u in geval van problemen ook een beroep kunt doen . De kostprijs
wordt mede bepaald door de keuze van de
gebruikte materialen en van de leverancier.
Laat in ieder geva.l het elektrische gedeelte
door een erkend vakman aanleggen. Wanneer hetfilter grotendeels zelfwordt aangelegd bedragen de kosten ca. fl. 250 tot fl.
350 1m2. In het geval dat de bouw geheel
wordt uitbesteed bedragen de koste-n ca. fl.
350 tot f 550 1m2. Voor grotere filters zijn de
kosten per m 2 lager dan van kleinere filters.

za ndlaag met fosfaatbindend materiaal
worden opgebracht en met rietstekken worden beplant.
Voor inlichtingen en advies over rietbedfilters kunt U contact opnemen met dhr. S.
Leeflang (0411-672621), dhr. T. Vos (0522482090), dhr. H. Arkes (0523-682099) of dhr.
R. Kilian (0317-426436).
Met dank aan de heren F. Debets en T. Vos
voor hun opmerkingen over eerdere versies van dit artikel, en aan dhr. Helbig voor
belangrijke aanvullende informatie.
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Enige opmerkingen bij het gebruik van een helofytenfilter

Gedurende het nu bijna twee jaar durende gebruik van dit filter zijn de volgende zaken opgevallen:

zerpartikels worden gebruikt, deze
homogeen door het zand zijn verdeeld.

1. Begrip van de werking van het filter is een noodzaak om adequaat
op onregelmatigheden te reage-

7. De korrelgrootte van het zand van
het helofytenbed moet zijn afgestemd op die van de ijzerdeeltjes,
zodat deze niet wegspoelen en als
ijzeroer neerslaan. Er kunnen dan
ondoordringbare lagen (soms drie
aaneengesloten lagen onder elkaar) ontstaan. Aileen als een aaneengesloten laag is ontstaan, valt
dit op doordat het rioolwater over
de rand van het helofytenbed
stroomt, zoals in februari 1998 in
het onderhavige helofytenbed.
Het is niet uit te sluiten dat in menig in Nederland gei"nstalleerd
helofytenbed de ijzeroerlagen onderbroken zijn gevormd en dat het
te zuiveren water langs de platen
ijzeroer de weg naar beneden
vindt. Er stroomt dan weI te zuiveren water door het bed, maar van
binding van ijzer is natuurlijk geen
sprake.

ren.
2. Regelmatige controle op aile onderdelen van het filter (minimaal1
maal per maand) is een noodzaak.
3. Het beste kan een filter worden
opgestart door het vanaf het begin
elke dag te belasten met een vaste
hoeveelheid vissenmest (indien
voorhanden en dan uit een systeem dat al lang draa it).
4. Controleer of de vaste organische
stofvanuit de septic tank niet door
de stroming (veroorzaakt door de
pomp) uit de septic tank wordt
meegenomen. Deze vaste organische stofverstopt de drainagebuizen boven in het helofytenbed.
5. Houd er rekening mee dat bepaalde helofyten (zoals riet) met de
puntvormige wortels - ondanks de
verzekering van het tegendeel door de lagen folie heen kunnen
steken.
6. Bij de aanleg van het helofytenbed
is het van het grootste belang dat,
als voor de binding van fosfor ij-
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8. Ais men in plaats van ijzer kalkpitten gebruikt voor de binding van
fosfor, bestaat eveneens het gevaar van uitspoelen (volgens medewerkers van de STlBA, de Stichting Individuele Behandeling van
Afvalwater te Win ters wijk). He t
gebruik van kalk boven ijzer biedt
het voordeel dat de pH van het te
zuiveren water wordt gebufferd.

