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PAO-cursussen

• 1999: Meer dan effluent

• 2003: Effluent van de toekomst

• 2005: Op weg naar een nieuw effluent

• 2007: Op weg naar KRW-effluent

Waar zijn we naar op weg?

Kan dit zonder “natuurlijke processen”?



Inhoud
• “Natuurlijke” nazuivering: oorsprong van oxidatiesloot

• Moerassysteem, Texel, effluenten en oppervlaktewater

• De Waterharmonica

• Water met natuur voor natuur: natuurlijke nazuivering

• Biologische filtratie van effluent vs mechanische filtratie

Natuurlijke nazuivering van effluent

Ruud Kampf

PAO 2007: Op weg naar KRW-effluent

Werkrapport betreffende proeven, genomen met een 
beluchtingsinstallatie voor het rioolvocht aan de Dobbe-weg te 

Voorschoten gedurende het tijdvak 14 juli – 1 october 1954

• ….sloot was gevuld met zwart stinkende watermassa…
door  huishoudelijk afvalwater van 400 zielen…

• “de bestaande sloot werd veranderd in een ringvormig 
circuit”

• Conclusies: 
– … door beluchting is het afvalwater zodanig te veranderen dat 

het zonder bezwaar kan worden geloosd…
– … een zeer eenvoudige nabezinking van het slib lijkt ons 

daarom te prefereren



Schema effect 
organisch effluent op 
een rivier

A:  fysisch-biochemisch

B:  chemisch

C:  micro-organismen

D: “grotere” dieren

Afstand na lozing

• “…Het geheel kan ook worden gezien als een riviertje: de natuurlijke 
zuurstoftoevoer van een groot oppervlakte is door een kunstmatige 
vervangen en het toegevoerde afvalwater wordt, i.p.v. met 
rivierwater, met reeds gezuiverd afvalwater vermengd…”

• “…Bij het aanleggen van de installatie kon gebruik worden gemaakt 
van de reeds aanwezige sloot (een been van het circuit) en pomp.
Het was dus voldoende een het circuit te voltooien en daarin een
borstel en een overlaat aan te brengen…”

• “…wanneer men het afvalwater continu toevoert… continu gereinigd 
water over de overlaat wordt afgevoerd, men een effluent verkrijgt , 
waarvan de zuurstofbehoefte voor 90 % is terug gebracht en het 
effluent enige honderden mg slib/l bevat…”

• “..het circuit bevatte steeds ruimschoots zuurstof..”

Vroege natuurlijke zuivering - 1



Vroege natuurlijke zuivering - 2

• “…wanneer oppervlaktewater voldoende stroming …dan kan het 
slib zonder bezwaar met het effluent worden geloosd…. Het leven in 
het ontvangende oppervlaktewater kan er door worden 
gestimuleerd…

• “…maar in ons vlakke land.. onvoldoende stroming… dit heeft tot 
een verdere ontwikkeling van het systeem geleid……

Uit: dr. Ir. A. Pasveer, Eenvoudige afvalwaterzuivering, 
DE INGENIEUR, G. Gezondheidstechniek 1., 69e jaargang No. 17, 26 april 1957. G.1

Voorschoten
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kortkort overzichtoverzicht resultatenresultaten
moerassysteemmoerassysteem EverstekoogEverstekoog

1995 - 1999

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

Everstekoog
Texel



Processen in wetlands

“Natuurlijke” waterzuivering
Aangelegd, geoptimaliseerd watersysteem

Moerassysteem

werkt op zonne-energie

– helofyten: riet, lisdodde

– (ondergedoken) waterplanten

– oeverplanten

– waterbodem

– algen, watervlooien, enz.



Dag 1996
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N - verwijdering

• Vooral denitrificatie

• Processen vooral in “biofilms” op bodem 

en aan planten

• N - afvoer in biomassa is “onbelangrijk”

Everstekoog, Texel

Gebaseerd op Toet, 2003

N – verwijdering in moerassen Everstekoog bij
verschillende

HRT



Gebaseerd op Toet, 2003 en www.agriton.nl

Natuurlijke
depositie

30 - 75

Bemesting
landbouw
400 - 800

Totaal N in  lucht
boven

landbouwgrond
80000

Opname in gras
Stikstof- leverend vermogen

140 - 600 Waterboeren: hoeveel moeras 
kunnen we voeden met nutriënten 
uit afvalwater ?

Belasting Kg N/ha.jaar

Natuurlijke moerassen

N

http://www.riza.nl/ecopeilbeheer/paginas/rapport_peilbeheer.pdf

Stikstof kringloop



Fototrofe
biofilms

•licht als energiebron (ingevangen protonen)
•reductie van CO2 – heterotrofe biofilms
•fototrofe en heterotrofe microben: 

•extracellulaire matrix van polymere verbindingen (EPS)
•(s)lijmerige matrix voor aanhechting / invanging

http://www.itqb.unl.pt:1141/~webpages/mainpage/

Bekend, maar onbemind!



• Horizontal doorstroomde incubator 
• 4 kanalen:

– lichtensiteiten 15, 30, 60 en 120 umol
photons m-2 s-1. 

• Groei fototrofe biofilm
– 2 mm dikke waterfilm

PHOBIA:
biofilm rwzi voor studie van de groei van fototrofe biofilms

Opslag van nutrienten in 
algen !!

Opnamesnelheid nitraat per eenheid 
contactoppervlak in fotrotrofe biofilm (PBI)
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Bron: Jan Rijstenbil, NIOO, Yerseke



Gebaseerd op Toet, 2003 en www.agriton.nl

Natuurlijke
depositie
30 - 75

Bemesting
landbouw
400 - 800

Totaal N in  lucht
boven

landbouwgrond
80000

Opname in gras
Stikstof- leverend vermogen

140 - 600

NO3 –
omzetting
PHOBIA
biofilmreactor

Belasting Kg N/ha.jaar

P - verwijdering

• Vooral opslag in de bodem

• Oogst slechts 0,5% van de aanvoer

P-verwijdering: kan beter in de rwzi !!

Everstekoog, Texel
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Everstekoog bij
verschillende

HRT

Natuurlijke moerassen P

Botshol



Na moerassysteem ander water
• verbetering zuurstofhuishouding 

• minder slibdeeltjes ( = desinfectie)
• geurt niet meer

• maar meer, ander zwevend stof

• levend water:
• algen, watervlooien

• vogels
• vis
• ‘torren”

Zie sheets in syllabus

Dimensioneringsrichtlijnen

Moeras-
systeem

Vijvers

<   12,5100.50.05

<  101,2550.50.10

< 1000,520.50.25

< 10.3341.50.375

(aantal/ml)(m2/i.e)(dagen)(m)(m/dag)

EcoliNetto
Opper-
vlakte

VerblijftijdDiepte
(gemiddeld)

Belasting



De Waterharmonica

Inhoud
• “Natuurlijke” nazuivering: oorsprong van oxidatiesloot

• Moerasssysteem, Texel, effluenten en oppervlaktewater

• De Waterharmonica

• Water met natuur voor natuur: natuurlijke nazuivering

• Biologische filtratie van effluent vs mechanische filtratie

Natuurlijke nazuivering van effluent

Ruud Kampf

PAO 2007: Op weg naar KRW-effluent



Theo Claassen
Wetterskip Fryslân 

Ruud Kampf
Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

De Waterharmonica: 
van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

de natuurlijke schakel tussen Waterketen en Watersysteem

1997



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

regionale rwzi’s, dus mooiste water uit een groot 

gebied gecentraliseerd

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

bevat ook nog veel bruikbare nutriënten

zonde om weg te gooien…..



Emissie ........Waterkwaliteit
“Schakelsysteem”

Rwzi
geoptimaliseerd

Oppervlaktewater
optimaliseren?

Speciaal ingericht 
oppervlaktewater
tussenschakelen

Moerassysteem

Schema effect 
organisch effluent op 
een rivier

A:  fysisch-biochemisch

B:  chemisch

C:  micro-organismen

D: “grotere” dieren

Afstand na lozing

Waterharmonica



www.waterharmonica.nl

WatersysteemWaterketen

Het Waterharmonica project

STOWA project 2003-2004:
onderzoek en toepassing

• project site www.waterharmonica.nl voor rapporten , 
papers, conferences, etc

LeAF



Stowa rapporten



WATERHARMONICA - PROJECTEN

1,41,700,23Groote Beerze

10,242,0Sint Maartensdijk

0,880,085 - 6Grou

0,8250,142,3Efteling

1,30,242,2Everstekoog

150,136,0Elburg

Opp.Hydr.
belasting

HVT

3,850,176,0Land van Cuijk

(ha)(m3/m2.d)(dagen)

Belasting
0.05 tot 1.7 

m/dag

Evaluatie
de eerste lessen zijn geleerd
resultaten rechtvaardigen verdere implementatie

nog een lange weg te gaan

verder onderzoek en ontwikkeling met de nadruk op:

monitoring van chemische en (micro)biologische
parameters

onderzoek naar hydraulische, hydromorfologische en 
ecologische aspecten

optimalisatie van beheer en onderhoud

introductie van het concept als dé duurzame, integrale
oplossing om RWZI-effluent KRW-proof te maken

Samenwerking
Stroomlijnen
Werkgroepen
Coordinatie

Leren

Stowa…..

Royal Haskoning



Bestaand

Initiatieven

Everstekoog
Grou

Research Horstermeer

Sint Maartensdijk

Land van Cuijck

Hapert

Efteling

?

?

Rwzi en moerassysteem Everstekoog



STP Land van Cuijk, 
Waterboard de Maaskant

STP Hapert De Dommel

Water park Groote Beerze



Groote
Beerze

Hapert

Sint Maartensdijk



Moerassysteem Grou?!

Eerste schetsontwerp 2003

Aqualân Grou



Aqualân Grou 

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

Grou:
Combinatie van moerassysteem 

en vispaaiplaats

Snoek-Voorn

Brasem-Snoek Beheerste natuur voor vis

Snoek





Empuriabrava, Costa Brava

From Lluis Sala, Concorsi de la Costa Brava



Uitleg door Lluis Sala

De rwzi met de eerste vijvers



Ook hier heel veel watervlooien
Foto: Lluis Sala

Opgenomen in het natuurgebied

Uitkijkposten, 

Wandel- en fietsroutes



Het moerasysteem



Het wetland

Schuilhutten



Nationaal park
Aiguamolls d l’Emporda

Gezuiverde afvalwater als
voeding in het natuurgebied

Inhoud
• “Natuurlijke” nazuivering: oorsprong van oxidatiesloot

• Moerasssysteem, Texel, effluenten en oppervlaktewater

• De Waterharmonica

• Water met natuur voor natuur: natuurlijke nazuivering

• Biologische filtratie van effluent vs mechanische filtratie

Natuurlijke nazuivering van effluent

Ruud Kampf

PAO 2007: Op weg naar KRW-effluent



Het Kwekelbaarsjes project



Daphnia – “engineering”
• Length:         0.3 - 5 mm

• Wet weight:  0.5 - 2 mg

• Filtration capability: 4 ml/ind.hour

(1000 Daphnia/l filtrates water 4 times per hour)

• Size of food particles between 1 - 40 m

Protein: 60 %

Fat 10 %

Carbohydrates 6 %

C = 44 %

N = 8 %

P = 1.4 %

Stekelbaarsjes



Vis in Everstekoog moerassysteem

• in moerassysteem wel vis:
– pas na 3 dagen verblijftijd 
– na 10 dagen veel vis (tot 15 

stekelbaars per m2)

• Vis houdt niet van effluent rwzi
– in grote vijver geen vis

NB Biodiversiteit Everstekoog: er zijn nog veel onuitgewerkte data



Biodiversiteit en KRW: Zie de syllabus voor een afdruk

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



Proefveld Everstekoog

Everstekoog

4 bakken

4 vijvers



Storm
11 Januari 2007



Hypothesis

ALGAE

suspended solids DAPHNIA

size of particles
composition

• food
• (eco)toxicity

nature of the particles

light
temperature

Stickleback
Spoonbill

Food chains
(Eco)toxicity

Daphnia feces

theory:
ponds fed with treated 

wastewater will become 
green because of algae 

growth

treated
waste water

in practice:
ponds turned red with Daphnia, 
which feed on particles in the 
water (loose bacteria, small 

sludge flocs

every algae that appears is 
immediately consumed by the 

numerous Daphnia

nutrients Filtration 
of Algae

snails

Enkele resultaten
HRT 4 x 1 dag

• Aantal watervlooien gemiddeld 200 per l

• Onopgeloste stof
– Al na eerste vijver 70 tot 80 % reductie 

• 13 naar 3 tot 4 mg/l
– Is alleen al reden om vijvers aan te leggen!!

• Fecale Coli
– Reductie van ca. 400 tot 1 – 10 per ml



Fecale Coli
(aantal/ml)

temperatuur < 10 °C

Hydraulische verblijftijd (dagen)

Onopgeloste stof
(mg/l)



Empuribrava:

•Veel slibuitspoeling na heftige neerslag
• Slib werd opgevangen in de vijver

slib kwam dus niet in de rivier

Inhoud
• “Natuurlijke” nazuivering: oorsprong van oxidatiesloot

• Moerasssysteem, Texel, effluenten en oppervlaktewater

• De Waterharmonica

• Water met natuur voor natuur: natuurlijke nazuivering

• Biologische filtratie van effluent vs mechanische filtratie

Natuurlijke nazuivering van effluent

Ruud Kampf

PAO 2007: Op weg naar KRW-effluent



Biological filtratie van effluent

Engineering vs natuurlijke processen ?????

Of

Engineering plus natuurlijke processen ?????

Rwzi Horstermeer
Pilot-scale research filtratie technieken



Horstermeer
nabij Amsterdam
2005 – 2008

Horstermeer proefhal
2005 – 2008



Horstermeer

effluent

filtraat

Onderzoek op m3 schaal
4 x 4 mesocosms:
- 2 x 4: effluent
- 2 x 4: gefiltreerd effluent
“long term research”



Bemonsteren Daphnia

Biologische filtratie van effluent 
door Daphnia

Zelfde opzet op 3
• Horstermeer - sinds nazomer 2006

– Waternet, TU-Delft, Witteveen+Bos

• Grou, Friesland  - vanaf 8 juni 2007

– Wetterskip Fryslân

• Empuriabrava, Costa Brava - vanaf 10 juli 2007

– Consorci de la Costa Brava, University of Girona



Horstermeer 25 l scale

- Upflow reactors
-Food studies

- what do Daphnia eat? 
- influence of filtration processes
- algae vs. sludge particles
- ecotoxicological aspects

- Factors influencing growth
-Chitobiase, 
-etc, etc

Lab-scale research
Universiteit van Amsterdam



Horstermeer
Wat eten de Daphnia?

• Daphnia eten vooral de losse bacteriën: desinfectie
• Effect van zandfiltratie?

zandfiltratie verwijderd wel slibvlokken, maar nauwelijks bacteriën
en deze bacteriën zijn juist het goede voedsel

Marieke van der Vorstenbosch

Algen of Slib ??

Beraadslaging

• Natuurlijke nazuivering van effluenten:
– Natuurlijk, vanzelfsprekend

• Vergelijk met ontwikkeling actief-slib processen
– Alternatief of aanvulling op technische 

processen
• We weten er nog te weinig van
• Vraagt om procestechnische kennis!



Procestechnologie moerassystemen
• Oxidatiesloot:

– nabootsing van vervuild oppervlaktewater

combinatie van (bio)procestechnologie,
landbouw, biologie, etc. 

• Processen zijn vergelijkbaar
– bezinking, adsorptie, biofilmprocessen, diffusie, groei, 

afsterving, etc.

• Moerassysteem:
– nabootsing van schoner oppervlaktewater

ecological engineering: www.IEES.CH



rwzi Apeldoorn, Waterpark Schoonbroek ?

slotensysteem
(ca. 15 ha)

slotensysteem
(ca. 15 ha)

vijvers met
rietzomen

vijvers met
rietzomen

vijvers met 
ondergedoken waterplanten

vijvers met 
ondergedoken waterplanten

voorbezinkbassin
(ca. 7 ha)

voorbezinkbassin
(ca. 7 ha)

infiltratieveld
(ca. 7 ha)

infiltratieveld
(ca. 7 ha)

effluent

•Capaciteit 340,000 i.e.
•DWA 3000 m3/h; max. 12,000 m3/h
•Overstort water

Totaal zoekgebied 200 ha

• Polishing effluent
• Natuur
• Recreatie
• Groene wig in stadplanning
• Schoon water Veluwe massief

naar rivier de Grift

In voorbereiding 2003…?

Rwzi Kerkwerve





rwzi

Everstekoog



Everstekoog - voorstel

Schets voor plan
Bruine Kiekendief

rwzi Stolpen

Ruud Kampf
Januari 2006



Stolpen
Bruine Kiekendief broedt in sliblagunes

Verzoek omwonenden !!

Uitbreiding
rwzi

Kiekendieven
broedplaats

Vijver in open 
verbinding met 

het
Noordhollands

kanaal

Mogelijk
moerassysteem voor

ca 10 % van het
effluent voor voeding

van de vijver

Stolpen
overpad: via nieuwe dijk!!?

Uitbreiding
rwzi

Kiekendieven
broedplaats

Vijver in open 
verbinding met 

het
Noordhollands

kanaal

Mogelijk
moerassysteem voor

ca 10 % van het
effluent voor voeding

van de vijver

PAD



Situatie
rwzi Horstermeer

Globaal voorontwerp
moerassysteem / 
ecologiserend filter

April 2006

Ruud Kampf

www.waterharmonica.nl

Bron kaart: Google Earth

Situatie rwzi



Situatie rwzi, 
ingezoemd

Ca. 400 m

Rwzi Horstermeer met een moerassysteem van ca. 42 ha
• Water ca. 34 ha, 100 % effluent 

• Belasting 7.5 cm/dag, ca. 1.8 m2/i.e.

•Hydraulische verblijftijd ca. 7 dagen, inc. 3 dagen in Daphnia vijvers

• basis ontwerp: uitbreiding moerassysteem Everstekoog



Moeras-
systeem 20 

ha bij de 
rwzi

Nazuiverings-
vijvers, 

ecologisering van 
het effluent, 

waterbuffer, etc.

40 – 80 ha

Rwzi Horstermeer met een moerassysteem van ca. 20 ha bij de rwzi
• Water ca. 34 ha, 100 % effluent 
• Belasting 15 cm/dag, ca. 1 m2/i.e.
•Hydraulische verblijftijd ca. 3.5 dagen

Gevolgd door een ecologiserend filter als waterbuffer, etc.


