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De Waterharmonica als natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem 



De RWZI Grou in 2004 voor de aanleg van Aqualân
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Samenvatting

De kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiverings-
installaties voldoet al geruime jaren aan de geldende 
normen. Desondanks worden met het effluent van 
de rwzi’s nog grote hoeveelheden fosfaat en stikstof  
op boezemwater geloosd. Deze nutriënten dragen 
aanzienlijk bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater  
en belemmeren  het bereiken van gestelde KRW-doelen. 
Daarnaast bevat het effluent tal van milieuvreemde stoffen, 
die resulteren  in belasting van het oppervlaktewater met  
microverontreinigingen stoffen. Alom wordt gestreefd 
naar aanpak (van emissies) bij de bron en naar optimalisatie 
van het zuiveringsproces. Een van de methoden is 
nabehandeling van het effluent in zuiveringsmoerassen. 
Vanaf midden jaren ’90  zijn moerassystemen ontwikkeld 
bestaande uit meerdere achtereen geschakelde 
compartimenten: naast riet (helofytenfilters) ook vijvers, 
sloten, moerasbos (struweel) en bij de overgang naar 
oppervlaktewater een vrijwel natuurlijk watersysteem. 
Landelijk zijn er momenteel 14 van deze Waterharmonica’s 
operationeel, vier zijn in aanbouw.

Aqualân Grou
In 2006 is bij de rwzi Grou de Waterharmonica Aqualân 
aangelegd. Deze bestaat uit drie in serie geschakelde vijvers, 
vier parallelle sloten en een paaibiotoop voor vis. De vijvers 
dienen voor de eerste nazuiveringsstap: watervlooien 
verlagen daar het gehalte aan pathogenen, zoals E. coli. 
En in de rietsloten wordt vooral het nutriëntengehalte 
verlaagd. Wetterskip Fryslân heeft Aqualân gemonitord van 
eind 2006 tot en met 2013. Landelijke instituten hebben er 
verdiepend onderzoek uitgevoerd. Achterliggende vragen 
waren: welke rendementen worden behaald, welke stoffen 
worden afgebroken en in concentratie verlaagd, in welke 
mate wordt het effluent biologisch gezond water, voordat 
het wordt geloosd op oppervlaktewater, hoe werkt het 
systeem. 

Monitoring en onderzoek
De afgelopen jaren is (door het waterschap, Imares, STOWA, 
Universiteit van Amsterdam, e.a.) uitgebreid gerapporteerd 
over al deze monitoring en het uitgevoerde onderzoek. 
Deze brochure vat dat geheel samen. De belangrijkste 
bevindingen zijn:
• Deze Waterharmonica op pilotschaal (1/4 van het 

effluent wordt nabehandeld) heeft prima gewerkt en 
doet dat nog steeds. Grootste kwaliteitsverbetering 
van het effluent wordt bereikt voor E. coli, gevolgd door 
zuurstof (toename) en nutriënten (afname).

• De aanloopperiode voordat het systeem is 
uitgebalanceerd duurt 2 à 3 jaar (in de eerste jaren is er 
veel kroos en flab).

• Het water (effluent) wordt ecologisch sterk verbeterd, de 
biodiversiteit neemt sterk toe.

• Incidentele pieken in effluentlozingen worden vrijwel 
geheel weggewerkt.

• Hoewel hormoonachtige stoffen en medicijnenresten 
slechts beperkt worden afgebroken, neemt het gemeten 
milieurisico behoorlijk af.

• Het paaibiotoop voor vis functioneert opmerkelijk goed. 
Veel paai (broed), geen brasem en wel enkele bijzondere 
soorten aangetroffen.

• Aqualân vervult een belangrijke educatieve en 
informatieve rol (diverse studentenonderzoeken, 
relatief veel bezoek: langs het wandelpad staan 
informatieborden).

De in Grou opgedane kennis en ervaring vormen, tezamen 
met die van andere Waterharmonica’s in den lande, een 
voldragen basis om ook bij andere rwzi’s deze natuurlijke 
nabehandeling van effluent in te zetten. Het gebruik 
van fossiele brandstof is nihil, er wordt een aanzienlijke 
bijdrage geleverd aan het ecologisch gezond maken van 
het effluent en de belasting van het oppervlaktewater 
wordt sterk verminderd. Vanwege de benodigde grond 
is meervoudig ruimtegebruik haast een voorwaarde. Dat 
kan bijvoorbeeld met natuur(ontwikkeling), waterberging, 
inrichting van watersystemen en hergebruik van het water. 
‘Werk met werk’ en de gelegenheid te baat nemen zijn het 
devies.



De nabezinktank van de RWZI in Grou
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Terugdringen emissies
Met de komst van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (1970)  werd de bouw van rwzi’s 
voortvarend aangepakt. In één generatie werd het 
netwerk rioleringen, persleidingen en zuiveringen zo goed 
als voltooid.  Lozingen van ongezuiverd afvalwater werden 
daarmee beëindigd. Met de komst van de Kaderrichtlijn 
Water (2000) werden ecologische doelen voor het 
oppervlaktewater leidend voor  ‘schoon water’.  Omdat 
veel oppervlaktewater nog niet aan die gestelde doelen 
voldoet, zijn verdere maatregelen nodig: naast inrichting 
van watersystemen zoals de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en vispassages  ook verdere terugdringen van 
emissies. Hierbij gaat het vooral om nutriënten en 
microverontreinigingen (ook van talloze nieuwe stoffen).

Belangrijkste bronnen
De landbouw is veruit de grootste bron van stikstof en 
fosfor (ca. 80%) in het Friese boezemwater. Het gaat dan 
voornamelijk om water dat vanuit landbouwpolders op de 
boezem wordt uitgemalen. De RWZI’s leveren het grootste 
deel van de resterende belasting. De invloed van inlaat van 
IJsselmeerwater op de belasting van de boezem is beperkt. 
De betere kwaliteit van IJsselmeerwater draagt nu zelfs 
bij aan een betere boezemwaterkwaliteit. Het landelijke 
mestbeleid is van belang voor het terugdringen van de 
nutriëntenconcentraties in grond- en oppervlaktewater. 
Het Nederlandse mestbeleid is in 1986 ingevoerd en 
sindsdien enkele keren aangescherpt. Daarnaast zet 
de sector zelf in op het Deltaprogramma Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) om de waterkwaliteit te verbeteren. 
Sinds begin jaren ’90 is de waterkwaliteit in Friesland sterk 
verbeterd met een duidelijke afname van de concentraties 
stikstof en fosfaat. Deze verbetering van de waterkwaliteit 
zet de laatste jaren echter niet meer door. Na 2006 zijn 
de stikstof-concentraties niet verder gedaald en zijn de 
fosfor-concentraties soms zelfs licht toegenomen. Overige 
bronnen van waterverontreiniging zijn onder meer verkeer 
en vervoer, de energiesector, de bouw en consumenten 
(denk aan hormoonachtige stoffen en medicijnresten). 

RWZI-effluent
Het gemiddelde zuiveringsrendement van de Friese 
RWZI’s voor stikstof en voor fosfor bedraagt circa 85%. Met 
deze prestaties voldoen de RWZI’s ruimschoots aan de 
doelstellingen van 75% verwijdering voor zowel stikstof 
als fosfaat.  De kwaliteit van het water dat de zuivering 
verlaat (effluent) lijkt dus goed. Het water ziet er weliswaar 
helder uit, maar het effluent is niet echt natuurlijk: de 
zuurstofconcentratie is laag, het zwevend stof bevat veel 
bacteriën, na regenbuien is er soms sprake van uitspoeling 
van zwevend stof (actief slib) vanuit de zuivering en 
de biodiversiteit is laag. Ondanks dat er dus wordt 
voldaan aan de lozingseisen is er nog steeds sprake van 
relatief hoge nutriëntengehaltes voor het ontvangende 
oppervlaktewater. Een nieuw aspect van RWZI effluent dat 
de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen zijn 
de medicijnresten en hormoonverstorende stoffen in het 
effluent waarvan de negatieve effecten op het aquatisch 
milieu steeds duidelijker en zorgelijker worden.

Inspanningen voor schoon water

Toename verwijderingsrendementen van de Friese RWZI’s tussen 1988 en 2013



Aanleg van Aqualân in 2006
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Optimalisatie RWZI

Beleid
In het integraal Zuiveringsplan (2013) zijn twee 
beleidsuitgangspunten geformuleerd voor  RWZI-effluent:
• Wij optimaliseren het zuiveringsproces op het gebied van 

effluentkwaliteit, duurzaamheid en kosten.
• Wij nemen maatregelen op RWZI’s waarmee de 

waterkwaliteit wordt verbeterd en aan de KRW-normen 
wordt voldaan.

Er zijn diverse high-tech methoden beschikbaar om de 
effluentkwaliteit te verbeteren. Hierbij valt te denken 
aan het inzetten van UV-desinfectie en omgekeerde 
osmose. Deze technieken werken goed, maar zijn erg 
kostbaar (investering) en weinig duurzaam in gebruik 
(stroomverbruik). Daarnaast zijn er ook low-tech systemen 
beschikbaar voor de nazuivering van RWZI-effluent. 
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld zandfilters en 
helofytenfilters. Deze systemen zijn duurzamer doordat er 
minder fossiele brandstoffen voor nodig zijn.

Waterharmonica: een schakelsysteem
In de jaren ’90 is in Nederland het innovatieve concept van 
een schakelsysteem bedacht. Met behulp van technologie 
en ecologie worden restlozingen uit RWZI’s gereduceerd of 
geëlimineerd in fysieke overgangszones tussen Waterketen 
en Watersysteem. 

Met behulp van de inzet van een natuurlijk systeem wordt 
de scherpe, abrupte overgang tussen effluentemissie en 
het ontvangend aquatisch ecosysteem verzacht. Tevens 
vormt het modulair aan te leggen systeem een combinatie 
van maatregelen om emissies terug te dringen en om de 
inrichting van watersystemen te verbeteren.

Dit idee van een schakelsysteem is verder ontwikkeld tot 
de Waterharmonica. Dit is een aquatisch systeem dat de 
ecologische verbinding vormt tussen de zuivering en het 
oppervlaktewater. Hierin zijn naast de kwaliteitsverbetering 
van het effluent veel andere functies te combineren, 
zoals voor natuurwaarden, waterberging, recreatie en 
landschappelijke inpassing. De Waterharmonica vervult 
de rol van mengzone tussen effluent en oppervlaktewater. 
Zo is het mogelijk om vanuit een voedselketenbenadering 
- slibdeeltjes, watervlooien, stekelbaarsjes, vissen en 
vogels - bijzondere natuurwaarden te creëren. Hiermee 
combineert een Waterharmonica de aanpak van emissies 
en de inrichting van watersystemen.

Aqualân als pilot
Het EU-Interreg project Urban Water Cycle (UWC) maakte 
het mogelijk om een pilotproject op te zetten om de 
haalbaarheid en doelmatigheid van een Waterharmonica 
in Friesland te onderzoeken en om ervaring op te doen 
met het beheer en onderhoud van zo’n zuiveringsmoeras. 
Monitoring en onderzoek moesten uitwijzen wat de 
prestaties zouden zijn.

Een schakelsysteem als koppeling van Waterketen 
(emissiespoor) aan Watersysteem (waterkwaliteits-spoor): 
de Waterharmonica

Aqualân Grou vlak na aanleg



RWZI en Aqualân Grou
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Aqualân Grou

Ontwerp
Aqualân Grou is aangelegd naar voorbeeld van het 
moerassysteem bij de RWZI Everstekoog op Texel. Dit 
systeem bestaat uit een grote buffervijver waarna de 
waterstroom verdeeld wordt over negen parallelle 
sloten. Deze sloten zijn vooraan ondiep en met riet en 
lisdodde ingeplant en verderop dieper en begroeid met 
waterplanten. Het in een eindsloot verzamelde schone 
water wordt vervolgens als bron van landbouwwater 
gebruikt en passeert ook Den Burg.

Aqualân Grou is in 2006 aangelegd, vlak na de uitbreiding 
van de RWZI met een tweede nabezinktank. Op het terrein 
van de RWZI Grou (1) was voldoende ruimte om een 
Waterharmonica in te richten om 25% van het effluent na te 
behandelen. Aan de strakke, systematische inrichting van 
Everstekoog werd in Grou als nieuw verbindend element  
tussen RWZI en boezemwater een paaibiotoop voor vis 
ingericht. Het oppervlak van Aqualân Grou is 1,1 ha, wat 
van Aqualân de kleinste Waterharmonica in Nederland 
maakt.

Aqualân bestaat uit drie compartimenten:
• Drie vlooienvijvers (2) zorgen voor eerste nazuivering, 

opvangen van piekbelastingen en reductie van 
slibdeeltjes door bezinking en filtratie door watervlooien.

• Vier rietsloten (3) zorgen voor invangen van slib en 
nutriëntenverwijdering.

• De paaibiotoop voor vis (4) zorgt als mengzone tevens 
voor hogere zuurstofgehaltes voordat het water in de 
Kromme Grouw (5) uitstroomt.

Onderzoek 
Mede omdat Aqualân Grou is opgezet al pilotproject, 
maakte het zeer geschikt om diverse onderzoeken uit te 
voeren. De belangrijkste onderzoeken waren:
• basismonitoring door het Wetterskip 2006-2013;
• bepaling van het effect van variatie in belasting op het 

functioneren en het rendement;
• mesocosm (‘blauwe bakken’) onderzoek naar processen 

in de vlooienvijvers;
• onderzoek aan verwijdering van zwevend stof en 

reductie van pathogenen (STOWA);
• KRW-innovatieproject ‘Moeraszuiver afvalwater’ (WIPE) 

met ecotoxicologisch onderzoek.

Onderwijs en informatie
Aqualân speelt ook een rol in onderwijs aan studenten 
van de Vrije Universiteit en van Van Hall Larenstein. Acht 
stagiaires hebben een onderzoek op Aqualân kunnen 
uitvoeren. De VMBO opleiding Sevenwolden te Grou 
maakte van Aqualân voor twee jaren een scholenproject. 
Op Aqualân is een wandelpad aangelegd met 
informatieborden waarop in verschillende stappen de 
werking van de RWZI en de Waterharmonica wordt 
uitgelegd. Deze informatieborden zijn ook opgenomen 
in deze brochure. De bezoekers hebben goed zicht op 
de vlooienvijvers en lopen door het rietfilter naar de 
paaibiotoop. Sinds 2013 is er ook een enthousiast gebruikte 
geocache (een GPS-speurtocht) aanwezig op Aqualân.

Schematisch overzicht van de werking van een Waterhamonica



Vlak na aanleg was het systeem nog instabiel en kwam er veel flab (draadwier) voor in 
de rietsloten. De laatste jaren is het systeem stabiel en is de flab verdwenen.
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Functioneren

Monitoring
De Waterharmonica is de schakel tussen techniek en 
natuur. Voor de beoordeling van het functioneren wordt 
daarom gekeken naar parameters uit beide werkvelden. 
Belangrijke parameters zijn de pathogenen en zwevend 
stof, zuurstof, nutriënten en biologische groepen zoals 
macrofauna en vissen. Van 2006 tot 2013 is er intensief 
gemonitord in Aqualân. Hierna wordt samengevat hoe 
de prestaties van het zuiveringsmoeras zijn voor deze 
verschillende aspecten en hoe het effluent verandert in 
kwaliteit.

Pathogenen
Pathogene bacteriën zoals E. coli vormen een van de 
bestanddelen die nog in het RWZI effluent aanwezig zijn. 
Passage door de Waterharmonica resulteert in een afname 
van ca. 98 % van E. coli.

In de periode 2007–2010 was er bij Aqualân een 
proefopstelling met zogenaamde mesocosms (‘blauwe 
bakken’). In deze mesocosms is het proces zoals dat 
zich afspeelt in de vlooienvijvers (zwevend stof en E. 
coli verwijdering) in detail bestudeerd. Het mesocosm 
onderzoek toonde aan dat met optimalisatie nog een 
hogere reductie van zwevend stof en daarmee ook van 
pathogenen mogelijk is. Hierbij spelen watervlooien en de 
verblijftijd een grote rol.

Het mesocosmonderzoek in de blauwe bakken

 

De verwijdering van pathogenen is in zowel de 
vlooienvijvers als de rietsloten waargenomen, maar bleek 
sterker in de rietsloten. De begrazing door ongewervelden 
(zoöplankton) lijkt hierbij een belangrijkere factor te 
zijn dan de bezinking. Uit het onderzoek bleek dat het 
juist de kleinere (<30μm) zoöplankton soorten, zoals 
trilhaardiertjes en amoeben zijn die zorgen voor de 
verwijdering van E. coli. In de vlooienvijvers bleken 
stekelbaarsjes, waarschijnlijk prederend op watervlooien, 
het uitstekend te doen.Gemiddelde aantal E coli in Aqualan Grou

De aantallen E. coli (aantal/100ml) in Aqualân en in de 
mesocosms (in de rode cirkels) 

Gemiddelde verwijdering van de pathogenen E.coli, 
Enterococcen en Clostridium perfringens na verblijf in de 
vlooienvijvers (blauw) en de rietsloten (rood)

Het mesocosmonderzoek in de blauwe bakken



In de opvangsloot na de rietsloten groeit veel kroos. Via een 
ondergedoken pomp wordt het water uit deze opvangsloot naar het 
paaihabitat gepompt. Omdat kroos drijft, blijft dit hier achter. 
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Zuurstof
Over de gehele Waterharmonica Aqualân neemt het 
zuurstofgehalte toe van ca. 2,3 mg/l in het effluent naar ca. 
8,6 mg/l in de paaibiotoop. Voor een gezond functionerend 
watersysteem geldt een ondergrens van ca. 5 mg/l. De 
grootste toename doet zich voor in de vlooien-vijvers waar 
wind, zonlicht en waterplanten een positief effect op het 
zuurstofgehalte hebben. 

 

Het voordeel van het verblijf van het effluent in het 
moerassysteem ten opzichte van een directe lozing is 
dat het zuurstofgehalte van het effluent in delen van het 
moerassysteem al toeneemt. Daarnaast zijn door de hogere 
zuurstofgehalten de condities in zuiveringsmoerassen 
gunstig voor de afbraak van de hormoonverstorende 
stoffen, waardoor de oestrogene activiteit van het effluent 
afneemt.

Zwevend Stof
In Aqualân Grou wordt in het verloop van het proces eerst 
een daling en dan een stijging van zwevend stof gemeten. 
In het begin van de Waterharmonica neemt het zwevend 
stof uit de RWZI af door bezinking, consumptie en afbraak. 
Gelijktijdig wordt er echter zwevend stof gevormd door 

het afsterven van algen en waterplanten. Dit resulteert erin 
dat er aan het einde van de Waterharmonica een toename 
van zwevend stof wordt gemeten. Aqualân Grou is netto 
een producent van zwevend stof, hoewel de gehalten laag 
zijn. 

Het in de Waterharmonica gevormde zwevend stof is 
wel heel ander zwevend stof dan dat wat uit de RWZI 
komt. Het aantal bacteriën uit de RWZI daalde sterk 
(>90%) in de rietsloten, maar het totale aantal bacteriën 
steeg geleidelijk. Dit geeft aan dat het zwevend stof in 
het nagezuiverde afvalwater tijdens het verblijf in het 
zuiveringsmoeras wordt vervangen door meer natuurlijk 
zwevend stof met voor de mens niet schadelijke bacteriën.

De Waterharmonica Aqualân is heel goed in staat om 
piekbelastingen (zoals slibuitspoeling) op te vangen. Bij 
een gecontroleerde slibuitspoeling bleef 97% daarvan 
achter in het moerassysteem, het overgrote deel al in de 
vlooienvijvers. Ook pieken van nutriënten en pathogenen 
in het effluent worden sterk afgevlakt en zijn aan het einde 
van Aqualân verdwenen.

Toename zuurstof in de Aqualân compartimenten

Toename zwevend stof in Aqualan

Concentratieverloop van zwevend stof in Aqualân tijdens een 
kunstmatig opgewekte slibuitspoeling

De paaibiotoop



IJsvorming in de paaivijver (februari 2012). Duidelijk te zien is het wak nabij de 
lozing van het effluent moeizaam dichtvriest. Bij de effluentlozing van de RWZI is er 
ook zo’n wak, maar dan in de Kromme Grouw zelf en niet in de paaivijver.
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Nutriënten
RWZI Grou voldoet aan de wettelijke lozingseisen. Echter: het 
ontvangende oppervlaktewater voldoet voor nutriënten 
niet aan de KRW-vereisten. Aqualân Grou zorgt voor een 
extra verwijdering van stikstof en fosfaat voordat het 
effluent wordt geloosd op de Kromme Grouw. Bij passage 
door Aqualân nemen de stikstof- en fosfaatgehalten van 
het effluent met ca. 25 % af. Het zuiveringsrendement 
van Aqualân Grou is goed vergelijkbaar met de andere 
Waterharmonica’s in Nederland. 

In 2012 en 2013 is onderzoek verricht aan het functioneren 
van Aqualân bij een lager debiet (10% debiet RWZI-
effluent) en dus langere verblijftijd. Hoewel het relatieve 
verwijderingsrendement bij het lagere debiet hoger is 
(en dus lagere nutriëntenconcentraties in het effluent 
worden bereikt), blijft de totale hoeveelheid verwijderde 
voedingsstoffen (in kg per jaar) bij het hoge en lage debiet 
vrijwel hetzelfde.
 
Temperatuur
In de winter daalt de temperatuur gedurende het verblijf 
in Aqualân steeds verder, waardoor er in de winter geen 
sprake is van een warme effluentlozing op het koude 
oppervlaktewater en er eerder ijsvorming, en dus 
schaatsplezier, plaats kan vinden dan met een vergelijkbare 
directe lozing van RWZI effluent.

Geneesmiddelen en andere microverontreinigingen
Het RWZI-effluent bevat veel stoffen die de 
hormoonhuishouding van dieren beïnvloeden. Deze 
stoffen zorgen bijvoorbeeld voor vervrouwelijking van 
vissen. In RWZI’s worden veel, maar niet alle van deze 
stoffen afgebroken. Laboratoriumonderzoek met water en 
bodemmateriaal uit Aqualân liet zien dat het verblijf in het 
zuiveringsmoeras een positieve invloed had op de afname 
van de oestrogene activiteit.

Hetzelfde landelijke WIPE-onderzoek liet ook zien dat de 
concentraties van organische microverontreinigingen 
in het RWZI-effluent maar weinig afnemen tijdens 
de passage door Aqualân. Echter de op basis van de 
stofconcentraties berekende, gesommeerde milieurisico’s 
nemen wel af. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door 
afname van de gehalten aan insecticiden, de groep van de 
gemeten stoffen die de grootste bijdrage levert aan het 
milieurisico. Zo bleek dus dat zuiveringsmoerassen een 
sterke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van 
gezondheidsrisico’s van effluenten. 

Verloop jaargemiddelde nutriëntenconcentraties door 
Aqualan Grou (stikstof boven, fosfor onder)

Afnemend milieurisico door insecticiden in Aqualân. Het 
milieurisico wordt uitgedrukt in een risico-coëfficiënt 



Watervlooien (Daphnia spp.) in de vlooienvijvers zorgen voor verwijdering van 
pathogenen zoals E. coli.
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Zoöplankton
Het aantal watervlooien in de vlooienvijvers is te vergelijken 
met de aantallen watervlooien in het oppervlaktewater 
van de Kromme Grouw. Echter in vlooienvijvers bij 
andere Waterharmonica’s zoals bij Everstekoog worden 
gewoonlijk grotere aantallen gevonden. Om de dichtheid 
aan watervlooien te vergroten zijn er diverse maatregelen 
uitgeprobeerd, zoals:
• afvissen stekelbaarsjes (predator van watervlooien);
• uitzetten van snoeken (predator van stekelbaarsjes);
• maaien van waterplanten om stekelbaarsjes geen 

paaihabitat te bieden.

Tot dusver heeft geen van deze maatregelen geleid tot 
de gewenste toename van de zoöplanktongemeenschap. 
Desondanks blijft de zuiveringsprestatie op pijl.. 

Paaibiotoop
In de paaibiotoop zijn in de periode 2006-2013 in totaal 
16 verschillende soorten vissen gevangen, waarvan er 13 
soorten ook daadwerkelijk gepaaid hebben.
 

De visstand in de paaibiotoop wordt vooral bepaald 
door snoek. Deze soort jaagt het liefst vanuit dekking en 
heeft een voorkeur voor een plantenrijke biotoop zoals 
voorhanden in de paaibiotoop. Andere soorten, die het 
relatief gezien goed doen, zijn paling, baars en ruisvoorn. 
Een mooi resultaat is de aanwezigheid van beschermde 
soorten zoals kleine modderkruiper en bittervoorn. Ook is 
opvallend dat er nauwelijks brasem is aangetroffen in de 
paaibiotoop. 

Vegetatie
Bij vegetatieopnamen zijn in Aqualân in totaal 84 
plantensoorten waargenomen. In de vlooienvijvers 
komen vooral submerse en drijvende soorten voor zoals 
diverse soorten eendenkroos en waterpest. In 2006 is 
in de rietsloten riet aangeplant. Dit riet heeft zich zo 
goed ontwikkeld dat andere soorten die er aanvankelijk 
groeiden (zoals grote lisdodde) zijn weggeconcurreerd. In 
de paaibiotoop is de begroeiing meer gevarieerd doordat 
er zowel ondergedoken, drijvende als bovenwater planten 
voorkomen, zoals waterpest, gele plomp, gele waterkers, 
grote lisdodde en riet.

Macrofauna
De bemonstering van de macrofauna laat zien dat Aqualân 
een grote bijdrage levert aan het ecologiseren van het 
RWZI effluent voordat het wordt geloosd. Gedurende 
het verloop in Aqualân neemt het aantal taxa behoorlijk 
toe en worden de soorten die kenmerkend zijn voor 
vervuild water vervangen door soorten die een betere 
waterkwaliteit indiceren.

Vogels
Zoals elke Waterharmonica is ook Aqualân aantrekkelijk 
voor vogels. Waargenomen zijn diverse soorten eenden, 
knobbelzwaan, stormmeeuw, scholekster, tureluur, 
meerkoet, waterhoen, gele kwikstaart en kleine karekiet. 
Daarnaast zijn ook lepelaars en ijsvogels gezien en is een 
roerdomp gesignaleerd. Sommige vogels broeden er ook.

Verloop aantal soorten, aantal soorten broed en het aandeel 
broed zoals gevonden bij de vistandsbemonsteringen

Aantal taxa macrofauna in verloop Aqualân van 1e 

vlooienvijver (1056) tot in het paaibiotoop (1067) en in de 
Kromme Grouw (1069) 
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Breder inzetbaar

Landelijke toepassing
In Nederland zijn sinds 1985 in totaal 14 Waterharmonica’s 
aangelegd, elk met een specifiek doel. Aqualân Grou 
is hiervan de kleinste. Hierdoor zijn de kosten per 
nabehandelde i.e. relatief hoog. De ervaringen met 
Waterharmonica’s worden landelijk breed gedeeld. In 
2012 is een symposium georganiseerd door de STOWA 
over Waterharmonica’s in Nederland en in 2013 is Aqualân 
toegelicht op het KRW-innovatie congres. Er verschenen 
enkele STOWA-rapporten. Binnenkort worden nog enkele 
Waterharmonica’s aangelegd.

Groen-blauwe ecosysteemdiensten
Wetterskip Fryslân staat in de komende jaren voor een 
aantal grote opgaven in het watersysteem. Inspelen op 
klimaatverandering, verbeteren van de waterkwaliteit en 
optimalisatie van de bediening van de gebiedsfuncties 
vergen maatregelen, zowel in de sfeer van inrichting als 
beheer. Een Waterharmonica (groene waterzuivering) 
biedt kansen om te ‘Werken met Groen Blauwe Diensten‘ 
en een duurzame combinatie te maken met een maatregel 
die zowel gericht is op het verbeteren van de inrichting van 
het watersysteem als het terugdringen van emissies.

Multifunctionaliteit
Aqualân bedient naast verbetering van de fysisch-
chemische en ecologische waterkwaliteit diverse andere 
doelen of functies. 

De belangrijkste hiervan zijn:
• paaibiotoop voor vissen;
• bijdrage aan het behalen van de KRW-doelen;
• versterken overige natuurfunctie (veel vogels en overige 

fauna);
• recreatie (wandelpad, lozen water van 

zwemwaterkwaliteit in plaats van RWZI effluent);
• educatie (stages, onderwijsprojecten UvA, Van Hall, 

plaatselijke middelbare school).

Aqualân Grou in vergelijking met andere Waterharmonica’s in Nederland (overgenomen uit STOWA 2013-07)



De oevers van de vlooienvijvers hadden last van erosie. In 2012 is dan ook beschoeiing 
aangebracht langs de oevers van de vlooienvijvers en de verdeelsloot.
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Conclusies

Resultaten pilot
De Waterharmonica Aqualân is opgezet als innovatieve 
pilot met als doel om de haalbaarheid, doelmatigheid 
en prestaties van een Waterharmonica in Friesland 
na te gaan. Aqualân Grou is sinds de opening in 2006 
uitgebreid gemonitord, zowel biologisch als fysisch-
chemisch. Daarnaast is er veel onderzoek uitgevoerd. Het 
Wetterskip heeft de werking van Aqualân inmiddels goed 
in de vingers. 2013 is voorlopig het laatste monitoringjaar 
geweest. Aqualân Grou functioneert goed:
• 98% afdoding van pathogenen;
• aanvullende verwijdering van nutriënten (ca. 25%);
• afvlakken van piekbelastingen van zwevend stof en 

pathogenen;
• verbeteren van de zuurstofhuishouding;
• ecologiseren van het effluent;
• paaibiotoop vervult een belangrijke rol als paai- en 

opgroeihabitat voor vissen;
• verminderen risico’s door insecticiden.

Onderzoek heeft laten zien dat qua verwijdering voor fosfor 
Aqualân effectiever is bij een hoog debiet (25% van RWZI) 
dan bij laag debiet (10% van RWZI). Dit is weer van belang 
met het oog op de KRW-doelen voor het ontvangende 
waterlichaam en voor de aanleg van Waterharmonica’s 
elders. Aqualân laat zien dat het goed mogelijk is om in 
één maatregel zowel de inrichting van een watersysteem 
te verbeteren als om de emissies vanuit een RWZI terug te 
dringen.

Kansen voor toekomstig beheer
De vlooienvijvers vervullen een belangrijke rol in het 
afvlakken van pieken zwevend stof en het afdoden van 
pathogenen. Daar staat tegenover dat de vlooienvijvers 
veel onderhoud vragen en het door onder andere de 
predatie van de stekelbaarsjes lastig is om een voldoende 
grote zoöplanktongemeenschap te realiseren. Een optie 
is om geleidelijk het maaibeheer en afvissen te stoppen 
en de natuurlijke processen meer de vrije hand te geven. 
Vanwege afkalving zijn de oevers van de vijvers beschoeid. 
Baggeren kan het watervolume vergroten en daarmee de 
verblijftijd vergroten.

Rondom de compartimenten van Aqualân ligt gras. Dit 
grasveld wordt zeer frequent gemaaid. Dit strak gemaaide 
gazon doet afbreuk aan de ecologische en recreatieve 
betekenis van Aqualân. Extensiveren van het maaibeheer 
en het creëren van een bloemrijk grasland kan deze 
functies versterken.

Het riet wordt jaarlijks gemaaid en afgevoerd. Periodiek 
zullen de rietsloten ook uitgekrabd moeten worden. 

Toekomstperspectief in Friesland 
In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar het 
toekomstperspectief van en mogelijkheden voor 
Waterharmonica’s in Friesland. Hierbij zijn nut en noodzaak 
van Waterharmonica’s beschouwd, enerzijds vanuit de 
waterschapstaken (waterbeheer) en anderzijds vanuit het 
beschikbare landschap, ruimtelijke ordening en natuur. 

De uitkomst van die quick-scan liet zien dat op de 
langere termijn (2013 tot 2027) de mogelijkheid bestaat 
om achter vrijwel elke RWZI een Waterharmonica aan 
te leggen. Dat geldt in het bijzonder voor de RWZI’s op 
de Waddeneilanden. Wel vraagt elke Waterharmonica 
om maatwerk qua ruimtebeslag, te bereiken doelen 
en inrichtingsvormen. De ontwerpen en prestaties van 
Aqualân en andere Nederlandse Waterharmonica’s dienen 
daarbij als voorbeelden.



22

Voor een algemeen beeld over de werking van 
Waterharmonica’s in Nederland is er in 2013 een boekje 
uitgebracht door de STOWA (2013-07). Ook in 2005 is er 
een STOWA-rapport uitgebracht met achtergronden over 
de Waterharmonica’s (STOWA 2005-18).

De monitoringsgegevens voor Aqualân Grou voor 2006-
2012 zijn op overzichtelijke wijze samengevat in een H2O-
online artikel (juli 2013). Een uitgebreide beschouwing van 
de monitoringsresultaten 2006-2011 staat in een rapport 
van Witteveen+Bos. De resultaten van de monitoring 
2012-2013 zijn beschreven in een rapportage van Royal 
HaskoningDHV en rekel/water.

De monitoringsresultaten van de visbemonsteringen 
zijn jaarlijks door Altenburg & Wymenga vastgelegd. De 
uitkomsten van radiëstetisch onderzoek zijn beschreven in 
een rapport van Vortex Vitalis.

Om meer te weten te komen over de invloed van RWZI-
effluent op de ecologische waterkwaliteit kunnen het 
STOWA-rapport 2009-13 en de samenvatting van het 
WIPE-onderzoek worden geraadpleegd.

In 2013 is er een proefschrift (UvA) verschenen van 
Bram Mulling over het functioneren (en vooral de 
slibhuishouding) van Aqualân. Tot slot is er in 2012 een 
Friese verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
het breed inzetten van Waterharmonica’s.

Meer lezen
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Leeuwarden, augustus 2014. 

Deze rapportage is een uitgave van Wetterskip Fryslân.
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden 
telefoon: 058 - 292 22 22 | www.wetterskipfryslan.nl

Deze brochure kwam tot stand door Frank van Herpen, 
Ton Schomaker en Hans Verhoogt (Royal HaskoningDHV), 
Ruud Kampf (Rekel/water) en Theo Claassen (Wetterskip 
Fryslân). De brochure is mede gebaseerd op monitoring en 
onderzoek van Wetterskip Fryslân, Witteveen+Bos, Imares 
en Deltares. 

Met dank aan:
Rob van der Boomen (Witteveen+Bos)
Sybren Gerbens en Rinse van der Kooij (Wetterskip Fryslân) 
en STOWA.

Onderzoeken bij Aqualân zijn uitgevoerd door:

Monitoring 2006-2013
Mark Koopmans (Altenburg & Wymenga)
Rob van der Boomen (Witteveen+Bos), 
Ruud Kampf (rekel/water) en 
Theo Claassen (Wetterskip Fryslân).

Stages
Tineke Dijkstra (Van Hall Larenstein)
Linde van den Burgh (Van Hall Larenstein)
Anastasia Limavera (Van Hall Larenstein)
Thipsuda Jitprasarn (Van Hall Larenstein)
Jessy Rietdijk (Van Hall Larenstein)
Niels Moed (Van Hall Larenstein)
Piyanuch Rattip (Van Hall Larenstein)
Richtje Willemsma (Van Hall Larenstein)

Wipe
Erwin Roex (Deltares)
Foppe Smedes (Deltares)
Alette Langenhoff (Deltares)
Jasperien de Weert (Deltares)
Habiba Mizab (Deltares)
Edwin Foekema (IMARES)
Andrea Sneekes (IMARES)
Erika Koelemij (IMARES)
Maadjieda Tjon Atsoi (IMARES
Gerrit Hoornsman (IMARES)
Arnold Bakker (IMARES)
Henry Beeltje (TNO)
Ron van der Oost (Waternet)
Yolanda Dullemont (Waternet)
Tinka Murk (Wageningen Universiteit)
Hans van de Berg (Wageningen Universiteit)
Bram Mulling (Universiteit van Amsterdam)
Daan Mes (Universiteit van Amsterdam)
Anne de Valença (Universiteit van Amsterdam)
Tim Williams (University of Birmingham)
Kevin Chipman (University of Birmingham)

Colofon

Het wandelpad tussen de rietsloten van Aqualân
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