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Zuiveringsmoerassen en watervlooien
Grou, 9 februari 2006
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Watersystemen, Afdeling Beleidsontwikkeling en Kennismanagement BOK

Vrije Universiteit, afdeling Dierecologie

Ach, de watervlo………..
‘Ach, de watervlo….’
“De watervlo die is geen vlo
De mensen noemen hem maar zo
Het is een heel klein soortje kreeft
Dat slechts in ’t beste water leeft
Dus wees niet boos als U hem ziet
Want dat verdient hij zeker niet
Hij zorgt voor waterzuivering
En dat is een zeer belangrijk ding!”

Jany Ronald Holst 
de Volkskrant, 23 juli 2005

http://danenet.wicip.org/heron/daphnia.GIF
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Effluenten Rwzi´s
Grote ontwikkelingen C, N, P

“Dood water”, niet tevreden met kwaliteit
Lijkt (nog) niet op oppervlaktewater

Foto: Annie Kreike, HHNK

Regionale rwzi´s - invloed bij 
lozingspunt

– Slibdeeltjes, vlokken

– Laag O2

– Geur, schuim
– Veel bacteriën

Helder effluent

hregionale rwzi’s, 

hdus mooiste water uit een groot gebied gecentraliseerd

het was het mooiste water dat we “hadden”
“je maakt het van drinkwater en regenwater”

hbevat ook nog veel bruikbare nutriënten

hzonde om weg te gooien….. 

Geen “afvalwater” maar “afval in water”
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• Pracht eiland

• Veel toeristen

• Veel vogels

• Landbouw

Texel Effluent gebruik op het eiland

Minder zoet 
water door 
brakke natuur

Omleiding 
voor 

landbouw

Rwzi en moerassysteem Everstekoog

afvoersloot

voorbezinkvijver

9 parallelle sloten
met riet en lisdodde

rwzi

Onderzoeks project
1995 - 1999

Rwzi en helofytenfilter

•Oxidatiesloot
•Helofytenfilter / moerassysteem: 

·voorbezinkvijver
·9 paralelle sloten met riet/lisdodde en waterplanten
·afvoersloot

Everstekoog
Texel

De Waterharmonica
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Na moerassysteem ander water
• verbetering zuurstofhuishouding 

• minder slibdeeltjes ( = desinfectie)
• geurt niet meer

• maar meer, ander zwevend stof

• levend water:
• algen, watervlooien

• vogels
• vis
• ‘torren”
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Hollands Noorderkwartier

De Waterharmonica: 
van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

de natuurlijke schakel tussen Waterketen en Watersysteem

Het Kwekelbaarsjes project
“verkennend/vernieuwend onderzoek”

Stekelbaarsjes
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Voedselketens!

http://www.intarttiles.com/robertekennedy.htm

Lepelaars

RWZI

EffluentEffluent

Water

Effluent
naar
vispassage
of
oppervlakte
water

water-
vlooien daphnia

oogst

Kwekelbaarsjes systeem

stekelbaarsjes kweek
lepelaarsHelofytenfilter om

"vissenwater" te maken

Promotieonderzoek
bij VU, TU-Delft, 
UvA

Doel van het praktisch 
onderzoek

Ontwikkeling van de 
Daphnia kweek in het 
kwekelbaarsjes proces

Proefveld Everstekoog
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Bakken  - Mesocosms Vijvers

A digital tool to 
monitor population dynamics

development of counting methods for Daphnia populations and 
possible use for other organisms

•Harm van der Geest (UvA)
•Simone Lucker (UvA)
•Miriam Leon Paumen (UvA,VU)
•Ruud Kampf (HHNK,VU)
•Barry Pieters (UvA,UFZ, Leipzig)

Standard software 
Analysis FIVE
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Bak 1 - grootte Daphnia (mm)
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Daphnia 3 - 4 mm: oudere groeien
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Grou
• “harmonica” tussen boezemwater, 

polderwater en rwzi
– paaiplaats vis
– natuurlijke inrichting boezem
– nazuivering effluent
– gebruik effluent in de polder
– vistrap boezem ⇔ polderwater
– natuurlijke inrichting rond rwzi
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Aqualân te Grou !

Voorbereiding 2004

Keuze inrichting begin 2005
Realisatie 2006
Monitoring vanaf 2006

http://www.interregnorthsea.org/project-details.asp?id=1-16-31-7-37-04

Schetsontwerp

Grou: Combinatie met paaiplaats snoek

Snoek-Voorn

Brasem-Snoek Beheerde oevers voor paaiplaats

Snoek

Aqualân Grou
21 december 2005

Vlooienvijvers en sloten in aanleg

Dank voor de aandacht!!

The Waterharmonica: 
www.waterharmonica.nl


