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Deze voordracht
•

Waternet: eerste watercyclusbedrijf van Nederland

•

Effect van afvalwater lozing: biologie van vervuild oppervlaktewater

•

Waterharmonica:
–

natuurlijke link tussen Waterketen en Watersysteem, moerassysteem, watervlooien, biologische filtratie

•

Grou - Aqualân en mesocosms: enkele resultaten

•

Consorci de la Costa Brava: een watercyclusbedrijf in Spanje: Empuriabrava
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Waterharmonica in een stroomversnelling: SenterNovem

•

Enkele cases
–

Amstelveen

–

Marum: natuurlijke Waterharmonica

–

Garmerwolde: een “polishing” Waterharmonica

–
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Visie en missie
Waternet is het eerste watercyclusbedrijf van Nederland
Waternet zorgt op een integrale, samenhangende en maatschappelijk
verantwoorde wijze voor drinkwater, afvalwater en grond- en oppervlaktewater.

2

produceert de grondstof voor afvalwater
• Dat drinkwater:
– wordt gebruikt om afval te transporteren
– wordt gemengd met regen en grondwater

• Dat mengsel:
– noemen we afvalwater
– is een probleem en kost veel geld
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Invloed van een
lozing

A: fysisch
fysisch-biochemisch
biochemisch

B: chemisch

C: micro-organismen

D: “grotere” dieren

Gebaseerd op Hynes, 1960 The biology of polluted waters

Afstand na lozing

Voorschoten

Bron: Kees van Loohuizen – Afvalwaterzuivering in Nederland
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• simpel
• nog modern
d
• goed effluent

Ca 1955

0.05

kg BZV per kg d.s. per dag
Bron: Kees van Loohuizen – Afvalwaterzuivering in Nederland

‘t Horntje, Texel
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Einde aflaat

Begin aflaat

‘t H
Horntje,
tj T
Texell
Resultaten 1991 – 1993 (mg/l)
BZV

2.8

CZV

42

Geamoveerd in 2007

NH4

1.0

NO3

1.8

NTOT

4.9

Effluenten Rwzi´s


Grote ontwikkelingen C, N, P



Regionale rwzi
rwzi´ss - invloed bij
lozingspunt
– Slibdeeltjes, vlokken
– Veel bacteriën
– Geur,
Geur schuim
– Laag O2
Foto: Annie Kreike, HHNK

“Dood water”, niet tevreden met kwaliteit
Lijkt (nog) niet op oppervlaktewater
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Afvalwaterzuivering
als vervuild
oppervlakte water

A: fysisch-biochemisch

B: chemisch

C: micro
micro-organismen
organismen

D: “grotere” dieren

Gebaseerd op Hynes, 1960 The biology of polluted waters

Afstand na lozing
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De Waterharmonica
als brug tussen rwzi
en oppervlakte water

A: fysisch-biochemisch
Waterharmonica

B: chemisch

C: micro
micro-organismen
organismen

D: “grotere” dieren

Gebaseerd op Hynes, 1960 The biology of polluted waters

Afstand na lozing

Waterharmonica als schakelsysteem

Emissie
aanpak

Water
kwaliteits
aanpak

Water

Water

keten

systeem

Theo Claassen – Wetterskip Fryslân

www.waterharmonica.nl
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Ontbrekende schakel in
Nederlands waterbeheer
“watercycle”
watercycle

De Waterharmonica: de natuurlijke link tussen drinkwater en oppervlaktewater

1997
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Stowa rapporten

2008-2010:

www.waterharmonica.nl

Stowa
onderzoek “lot
van deeltjes in
Waterharmonica
systemen

Waterharmonica
Afvalwater

Riolering
Rwzi

Opwerking van gezuiverd afvalwater
tot een “bruikbaar” oppervlaktewater
met natuurlijke systemen
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Rwzi en moerassysteem Everstekoog
rwzi
Watervlooien

voorbezinkvijver

9 parallelle sloten
met riet en lisdodde
afvoersloot
Onderzoeks project
1995 - 1999

Biological filtration by Daphnia

Watervlooien:
biologische filtratie

www.waterharmonica.nl
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effluent

Research op m3 scale
4 x 4 mesocosms:
- 2x4
4: effluent
ffl
t
- 2 x 4: gefiltreerd effluent

filtraat

www.waterharmonica.nl

Gelijke proeven op 3 rwzi’s
Horstermeer
Effluent
Gefiltreerd effluent

Grou
Parallel aan vijvers

Empuriabrava
Spanje
Parallel aan vijvers
www.waterharmonica.nl
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Not only Daphnia:
Suspended solids and algae:
• biological filtration by Daphnia
• mainly Daphnia magna, but also other Cladocera

Attached algae and settled sludge:
• grazing by snails
• Holland: mainly Great pond snail Lymnaea stagnalis

www.waterharmonica.nl

Mesocosms Horstermeer, autumn 2007

Simplified scheme
Treated waste water
Particles

Nutrients
algae

settled

Mesocosms for biological filtration
of treated waste water

suspended
suspended

filamentous

Storage
of
nutrients
ti t

attached to the wall
Esp. in mesocosms,
4 m3 wall/m3 plus 1 m2 bottom

“Daphnia”
“Daphnia”= filtering organisms
D h i ffaeces
Daphnia

nutrients

“Snails” = “underwater pigs”
“Snails”
Snail faeces

nutrients

Result of many discussions within the
project team, mainly in Girona
Ruud Kampf, April 2009
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Lotgevallen van deeltjes in Waterharmonica systemen

Raw effluent

Surface water

Gemaakt door Bram Mulling n.a.v. schets van Ruud Kampf
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Aqualân Grou

15

Aqualân Grou

Grou: 8 Sept 2009
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Aqualân Grou en rwzi
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Aqualân Grou

Grou: NKj
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Grou Aqualan: N-total
Efll-24 hrs
Daphnia pond

Reedbed

p
g area
Spawning

Grou: Suspended solids
Daphnia
ponds

Effluentt
Effl
STP

Reed
ditches
Spawning
pond

Mesocoms

Effl
STP

mesocosms
a4
b4

Daphnia Reed
pond
ditches

Spawning
pond

- Verlaging to rond 2 mg/l, verwijdering 55 - 65 %, verbeterde proces stabiliteit
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Lotgevallen van deeltjes in Waterharmonica systemen

Raw effluent

Surface water

Gemaakt door Bram Mulling n.a.v. schets van Ruud Kampf

Effluent

Grou: Fecal Coli

Kromme
Grou and
“ditch”

Daphnia
ponds

Log
nr/ml

.
.
Mesocoms
.

Reed
ditches

Spawning
pond
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Grou:
moerassysteem en vispaaiplaats

Beheerste natuur voor vis

Brasem-Snoek

Snoek

Snoek-Voorn

Europese Kaderrichtlijn Water
Wat zit er in het water?:

chemie

Wat leeft er in?:

ecologie
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Aqualân Grou: visstand 9 juli 2008
Watervlooien vijver

Eind rietsloot

Paaivijver

Baars

9

Blankvoorn

54

Kleine modderkruiper

4

Paling

2

Ruisvoorn

6

Tiendoornige stekelbaars

0

23

1

Zeelt

5

Brasem

2

Driedoornige stekelbaars

1

Snoek

3

Giebel

2

Kolblei

2

Riviergrondel

6

Waterkwaliteit
• Waterharmonica systemen
– Je wilt een zo goed mogelijk effluent
– Voorkomen van eco-toxische effecten
• Maar: in de praktijk lijkt het erg mee te vallen…
• Zeker in vergelijking met oppervlaktewater
• Maar: voorzichtigheid lijkt op zijn plaats

Dure nazuivering
of
minder stoffen in het afvalwater???
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Consorci de la Costa Brava
• Water agency sinds 1971 voor 27 gemeentes
• Zorg
Z
voor de
d hele
h l water
t cyclus:
l
– levering drinkwater:
• 14 gemeentes (3 buiten CCB) - 19 millioen m3/jaar in 2007

– biologische waterzuivering:
• 28 gemeentes (2 buiten CCB)
• 18 WWTP: 30.1 millioen m3/jaar in 2007.
• nog twee gemeentes aan te sluiten in 2010.

– Hergebruik van afvalwater sinds 1989
• 5.5 million m3/jaar in 2007
• 14 installaties

• Financiele ondersteuning door Catalan Water
Agency (regional water authority)

Lluis Sala, 24-4-2009, Waternet, Amsterdam
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Redenen voor hergebruik
• Water tekort, grondwater vervuiling, verzilting
• Toename van vraag voor niet-drinkwater:
– golf banen, tuinen, landbouw, courses, spoelwater

• Grote kosten drinkwater bij:
– slechte oppervlaktewater kwaliteit
– ontzouting van zeewater
– Water transfer: aanvoer van grote afstand

• Investeringen in riolering, afvalwaterzuivering
• Betere effluent kwaliteit door nazuivering maakt
hergebruik aantrekkelijk
Gebaseerd opLluis Sala, 24-4-2009, Waternet, Amsterdam

Hergebruik: de prijs van water
• Niet factureerbaar:
–
–
–
–
–

gebruik voor algemeen belang
betaald door Catalan Water Agency.
Agency
79% of the reclaimed water produced in 2008.
Niet gestuurd door vraag.
Voorbeeelden:
•
•
•
•

Grondwater aanvulling in Blanes
Tegengaan van verzilting in Llançà en Port de la Selva
Gebruik in natuurgebied Aiguamolls de l’Empordà
Levering voor agrarisch gebruik aan als compensatie voor
drinkwater winning (Torroella de Montgrí)

• Factureerbaar aan gebruikers
–
–
–
–
–

21% van hergebruik water in 2008
op contract basis
vraag gestuurd (hoeveelheid en kwaliteit!!)
gemiddeld 0.12 €/m3
Voorbeeldem:

– Golf banen (8)
– Graan akkers (2), Boomgaard (1), Wijngaard (1)
Lluis Sala, 24-4-2009,
Waternet, Amsterdam
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Empuriabrava Waterharmonica

Lluis Sala, 24-4-2009,
Waternet, Amsterdam

Empuriabrava, Costa Brava

From Lluis Sala, Concorsi de la Costa Brava
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Uitleg door Lluis Sala
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De rwzi met de eerste vijvers

Ook hier heel veel watervlooien

Foto: Lluis Sala
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Mesocosms Empuriabrava – rechterdeel met schaduwdoek
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Opgenomen in het natuurgebied
Uitkijkposten,
Wandel- en fietsroutes
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Het moerasysteem

Het wetland
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Log E.Coli levels (nr/ml) in effluent, mesoscosms a4, b4, c4, d4, ponds and SAC
4

Variables
effluent STP
mesocosm a4
mesocosm b4
mesocosm c4
mesocosm d4
ponds
SAC

3
2
1
0
-1
-2
190

290
390
490
days from 1 January 2007

590

Empuriabrava – desinfectie: mesocosms vergeleken met de praktijk
Ponds = vijver
SAC= eind moerassysteem

Schuilhutten
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Natural park

Aiguamolls d l’Emporda
Well treated waste water as
source for the natural park
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33

34

35

36

Voedselketens

Het zit wel goed onder water
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WATERHARMONICA ‘S
Geplanned( 2009 - ?)
Ameland

Bestaand
(geconstr 1994 - 2009)

Bergumermeer
Garmerwolde
Marum

Everstekoog

Vollenhove
Horstermeer and
Amstelveen

G
Grou
Ootmarsum

Berkenwoude
Land van Cuijk
Enschede: Kristalbad
Klaterwater Efteling
Haarlo
Hapert
Dreumel
Sint Maartensdijk

Geldermalsen
Valburg
Dussen
Den Bosch: Dieze monding

2010:
Gesubsidieerd:
Senter-Novem
Innovatieprogramma
Kaderrichtlijn Water

Biest-Houtakker
Soerendonk

Kaart: dank aan Ton Schomaker, Haskoning

Bronnen:
beleidsplannen waterschappen, internet,
persoonlijke comm.
Senter-Novem innovation programma

www.waterharmonica.nl

Waterharmonica Soerendonk
New Waterharmonica system
• partt off llandscape
d
reconstruction
t ti plan
l
• converting treated waste water into a
quality suited for nature
• creating wet nature
• water storage
storage, flood prevention

Project cost € 1.859.829
Innovation subsidy € 929.915
Ready in 2010
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Waterharmonica Soerendonk
Fish spawning area, like in
Grou
The Buulder Aa

Reed
ditches

Daphnia
ponds
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Waterharmonica
Kristalbad
Enschede
New Waterharmonica system
• reconstruction plan 50 ha
• nature‐water‐landscape‐recreation
•Project cost € 5.055.772

I
Innovation
i subsidy
b id € 2.527.886
2 527 886
Ready in 2010 ?

WFD innovation project

Wetterlannen
 Municipality Tietsjerkstradiel
 Wetterskip Fryslan
 Tauw
Sybren Gerbens
Location: Waternet
24 april 2009

 Vitens
 Wetsus
 Van Hall
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Stedelijke Watercyclus Amstelveen
hergebruik van effluent als stedelijk leefwater
Een eerste opzet
Mmv
Jan-Willem Voort
en
Martien Lodewijk (projectleidster)
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Stedelijke watercyclus
Amstelveen
Waarom zouden we dit project willen?
• Zichtbaar maken van de watercyclus
• Verbetering waterkwaliteit Amstelveen
• Vergaande zuivering effluent rwzi Amstelveen
• Hydrologische isolatie “De Poel” (KRW maatregel)
• Verbetering waterkwaliteit Amstel (KRW maatregel)
• Versterking imago en belevingswaarde
• Versterking samenwerkingsverbanden (gemeente
Amstelveen, Staatsbosbeheer, Rijnland, overige)
85

Waterkwaliteit Amstelveen: kroosoverlast

13-9-2010

Charlotte van Montpensierlaan
Beneluxlaan - Hoekseweg

Ringsloot Broersepark

Park Kronenburg

Graaf Aelbrechtlaan

Burgemeester Haspelslaan

Catherina van Clevepark

basis presentatie waternet

Tulpenburg

86
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Referentiebeelden

Speelsloot Westerpark

Gracht in Delft

13-9-2010

basis presentatie waternet
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Effluent rwzi
Inlaatwater
Afvoer stedelijk gebied

13-9-2010

basis presentatie waternet

88
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Watercyclus Amstelveen
Bronnen
• Afvalwater ((DWA en RWA))
• Afvoer stedelijk watersysteem
Doelen
• Gesloten stedelijke watercyclus
• Stedelijk leefwater van hoge kwaliteit
–
–
–

•

Gezonde zuurstofhuishouding
Weinig fosfaat en stikstof
Geen kroosoverlast

Vergaand gezuiverd effluentstroom naar de Amstel (netto overschot)

Middelen
• Waterharmonica
• Defosfatering

89

basis presentatie waternet

Huidige
waterstromen
Inlaatwater
Stedelijk water
Effluent rwzi

De Poel

basis presentatie waternet

90
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Waterharmonica Amstelveen
Effluent
Deeltjesverwijdering
(watervlooien)

Vijvers

Defosfatering /
rietveld

Verwijderen opgeloste stoffen
(chemisch, biofiltratie)
“Ecologiseren”:
g
stimuleren biodiversiteit
Leven in het water brengen
(zaadbank voor stedelijk watersysteem)

Natuur

Stedelijk leefwater
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basis presentatie waternet

13-9-2010

Waterstromen met
Waterharmonica
Nat weiland (plas-dras)
Moerasbos of riet
Vijvers
Defosfatering en
rietvegetatie

De Poel

basis presentatie waternet

92
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Amstelveen
Mogelijk?
Zoekgebieden:
- Totaal 56 ha
- Nodig minimaal
30 ha
Gebied voor
vijvers ?
400 x 350 m =
14 ha

Gebied voor riet
of moerasbos
400 x 350 m =
14 ha

13-9-2010

Gebied voor nat weiland, naar
voorbeeld van Empuriabrava
1100 x 300 m = 33 ha
Denk aan de oorspronkelijke
verkaveling!!

Gebied voor riet
600 x 250 m =
15 ha

basis presentatie waternet
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Noorderzijlvest
Waterharmonica:
nog niet eerder gerealiseerd binnen Noorderzijlvest:
• organisatie eerst voorzichtig laten kennismaken
• locatie Marum hiervoor in gedachten
– We hebben daar land
– Staatbosbeheer wil daar ook wat.

Onze doelen:

• Ecologische verkenning van ecologisch nazuiveren voor Marum:
–water voor natuur

• Technologische verkenning voor Garmerwolde:
–voornamelijk zwevendstofverwijdering
Vrij naar een mail van David van der Elst, 1-9-2009
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Noorderzijlvest: Marum
• Marum
Debiet 2420m3/dag
KRW: voor 2015 een "nageschakelde techniek“

• Marum naar voren trekken om als schap kennis te maken met een
dergelijke systeem.
• ecologischering van het effluent is hierbij het doel.
• configuratie van Grou is hierbij goed denkbaar en inpasbaar in het
gebied: Waterharmonica
• academische insteek is voor deze lokatie wel mogelijk
• “een stukje” natuurontwikkeling zou voor dit gebied goed passen
• dat valt binnen de ecologische hoofdstruktuur.
Vrij naar een mail van David van der Elst, 1-9-2009

Marum

Rwzi Marum

Reconstructie gebied
Rwzi Frico Domo
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Waterharmonica
Marum
1e ideeën
Reconstructie boven beekdal
-EHS,, vernatting,
g, etc,, etc
-Provincie Groningen
-SBB
-Noorderzijlvest
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Wetlands
to upgrade existing plants
A – to improve a bad functioning plant
B- to improve effluent quality
B

99

Põltsamaa, Estonia
• Activated sludge plant
–

Overloaded,

–

not well functioning 5000 p.e.

• Four ponds:
–

1.2 ha

–

0.5 m deep

• Load: 4 cm/day
• Retention time: 10 days

First pond filled with sludge, not
discharged on the small stream

Source: Mander, Tartu University, Estonia
100
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Põltsamaa, Estonia

.

101

Removal efficiency
BOD - 70%
P

- 30 %

NH4 – 40 %

Verdict:
Not impressive?, but cheap!

.
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How to optimize ??
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Yulievsky constructed
wetland, Ukraine

• L
Load
d tto th
the wetland
tl d 800 p.e.
• Seemed to be an economic solution to upgrade the existing plant
• Cost: 25.000 UAH instead of 400 000 UAH estimated of new STP
•

www.waterharmonica.nl/cases_waterharmonica/cases_rest_europa/oekraine/julievsky/yuli
evsky.htm
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Yulievsky

Sewage
treatment plant

wetland

river

104
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Is het “Natuur” ??
Rietvelden

Gemaakte
natuur

Water terug
naar de
natuuur

Vlooien vijver

of een proces??

Daphnia reactor
Biological filtratie

Algen reactor
for nutrient
opslag

Wetland
als phototrophe
biofilm reactor

Vispaaiplaats om te
voldoen aan de
Europese
kaderrichtlijn en voor
biodiversiteit

www.waterharmonica.nl
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