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 Zwevende stof vormt een complex mengsel van allerlei verschillende deeltjes, en 
speelt een belangrijke rol in processen die plaats vinden in ondiepe watersystemen. Lozingen 
van afvalwater brengen aanzienlijke hoeveelheden deeltjes in het oppervlaktewater die 
daar van nature niet thuishoren, zelfs als de grootste hoeveelheid deeltjes uit het afvalwater 
wordt verwijderd door reguliere afvalwaterbehandeling. Om de effecten van die lozingen 
te beperken worden vaak zuiveringsmoerassen gebruikt om het afvalwater verder na te 
zuiveren. Onderzoek naar de effectiviteit waarmee dergelijke zuiveringsmoerassen de 
zwevende deeltjes uit het water verwijderen is echter voornamelijk gericht op bulkmetingen 
van zwevende stof, waarbij de exacte samenstelling van de deeltjes buiten beschouwing wordt 
gelaten. Hierdoor weten we niet wat voor veranderingen er optreden in de samenstelling 
van zwevende stof tijdens verblijf in zuiveringsmoerassen, noch welke processen hieraan ten 
grondslag liggen. Het doel van dit proefschrift is daarom om vast te stellen hoe verschillende 
fysische, chemische en biologische processen bijdragen aan de lotgevallen van de zwevende 
stofdeeltjes in zuiveringsmoerassen.

Om dit doel te bereiken zijn de volgende specifieke doelen geformuleerd:
- Het vaststellen van veranderingen in de aard en samenstelling van zwevende stofdeeltjes 
in behandeld afvalwater tijdens het verblijf in een zuiveringsmoeras.
- Het schatten van de relatieve bijdrage van individuele processen in een zuiveringsmoeras 
op het gedrag, de dynamiek en het lot van zwevende stofdeeltjes.
- Het beoordelen van de mogelijkheden om met behulp van zuiveringsmoerassen 
schadelijke effecten van afvalwaterlozingen te voorkomen.

 In hoofdstuk 2 hebben we de veranderingen in de fysische en biologische 
eigenschappen van zwevende stofdeeltjes in het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
tijdens het verblijf in een zuiveringsmoeras geanalyseerd. In de onbeplante vijvers (het eerste 
compartiment van het zuiveringsmoeras) trad geen grote wijziging op in de concentratie 
van de zwevende stofdeeltjes, maar de fractie organische deeltjes werd wel minder (van 53% 
naar 33%) en de gemiddelde grootte van de deeltjes werd ook kleiner (van 4.3μm tot 3.7μm). 
Dit is werd waarschijnlijk veroorzaakt door sedimentatie van grote organische deeltjes en 
gelijktijdige toevoeging van kleinere anorganische deeltjes als gevolg van oevererosie. Het 
aantal bacteriën uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (bepaald aan de hand van fecale 
indicatororganismen) daalde sterk (>90%) in de rietvelden (het tweede compartiment van 
het zuiveringsmoeras). Echter, het totale aantal bacteriën steeg geleidelijk, wat aangeeft dat 
de bacteriën die afkomstig zijn van het gezuiverde afvalwater worden vervangen door andere 
bacteriën tijdens het verblijf in het zuiveringsmoeras. Deze waarnemingen geven aan dat 
zuiveringsmoerassen grote invloed hebben op de aard van de zwevende stofdeeltjes.
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 In hoofdstuk 2 is aangetoond dat zuiveringsmoerassen het aantal fecale 
indicatororganismen verminderden. Echter, fecale indicatororganismen vormen slechts een 
kleine fractie van de totale bacteriële gemeenschap die in de waterkolom aanwezig is. Het doel 
van hoofdstuk 3 was dan ook om veranderingen in de bacteriële gemeenschap in behandeld 
afvalwater te identificeren tijdens het verblijf in een zuiveringsmoeras. Om dit te onderzoeken 
werden op verschillende locaties in het zuiveringsmoeras watermonsters genomen, waarin 
de samenstelling en het functioneren van de bacteriële gemeenschap werd geanalyseerd. 
Om te kijken in hoeverre deze gemeenschappen lijken op natuurlijke gemeenschappen zijn 
ook watermonsters genomen in een aantal oppervlaktewateren in Nederland. Verrassend 
is dat het aantal bacteriën bij het instroompunt van het zuiveringsmoeras relatief laag was 
in vergelijking met natuurlijk oppervlaktewater. Echter, de bacteriële gemeenschap bij het 
instroompunt vertoonde een hoge metabolische activiteit en functionele diversiteit. Tijdens 
het verblijf in het zuiveringsmoeras verdubbelde het aantal bacteriën, maar daalde de 
metabolische activiteit en de functionele diversiteit. Deze veranderingen gingen gepaard 
met verschuivingen in de samenstelling van de bacteriële gemeenschap. Bij de uitstroom 
van het zuiveringsmoeras lijkt de bacteriële gemeenschap erg op natuurlijke bacteriële 
gemeenschappen die voorkomen in meer natuurlijke oppervlaktewateren. Op basis van deze 
observaties concludeer we dat zuiveringsmoerassen in staat zijn om mogelijke risico’s van 
ongewenste micro-organismen in behandeld afvalwater te verminderen.

 Hoewel de verwijderingsefficiëntie van zuiveringsmoerassen goed is onderzocht, 
wordt de relatieve bijdrage van de verschillende processen die betrokken zijn bij de verwijdering 
van fecale indicator organismen en ziektekiemen vaak niet geanalyseerd. In hoofdstuk 4 
hebben we de verwijdering van bacteriële, protozoaire en virale fecale indicatororganismen 
in een zuiveringsmoeras gedurende een periode van 1 jaar gemeten. Daarnaast hebben 
we experimenten uitgevoerd waarin we de bijdrage van individuele processen die invloed 
hebben op de dynamiek van ziektekiemen, (waaronder sedimentatie, predatie, UV straling, 
sterfte en externe toevoeging) hebben onderzocht. In het zuiveringsmoeras vond aanzienlijke 
verwijdering van fecale indicatororganismen plaats, met verwijderingsefficiënties variërend 
tussen de 96 en 99% voor de bacteriële fecale indicatoren, 89% voor een fecale protozoaire 
indicator en 73 en 88% voor de virale indicatoren. Predatie door het aanwezige zoöplankton 
en retentie in de biofilms op rietstengels bleken de belangrijkste processen te zijn in de 
verwijdering van fecale indicator organismen. Sedimentatie, inactivatie en sterfte ten gevolge 
van UV-straling bleken weinig invloed te hebben op de verwijdering. Ook werd er geen 
significante herintroductie van fecale indicator organismen door watervogels of andere 
warmbloedige dieren waargenomen, hoewel zeer hoge aantallen watervogels aanwezig waren 
in het zuiveringsmoeras tijdens vorstperiodes.
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 Op basis van de aanwijzingen in hoofdstuk 4 dat biofilms op de rietstengels in het 
zuiveringsmoeras een belangrijke rol spelen in de dynamiek van zwevende stofdeeltjes, is 
in hoofdstuk 5 dieper ingegaan op het invangen van verschillende deeltjes door fototrofe 
biofilms. In een eerste experiment werd aangetoond dat volgroeide natuurlijke biofilms 
aanzienlijke hoeveelheden kleine deeltjes (<15 µm) kunnen invangen. Van alle deeltjes tussen 
de 5 en 8 µm werd bijna de helft ingevangen binnen 150 minuten. In een tweede experiment 
is gekeken naar verschillen tussen verschillende biofilms en naar verschillen tussen deeltjes. 
Het bleek dat zowel plastic bolletjes als levende bacteriën (Pseudomonas putida cellen) snel 
ingevangen worden, niet alleen door natuurlijke biofilms maar ook door biofilms die slechts 
bestaan uit 1 soort alg. Invanging van P. putida cellen was wel tot één orde grootte sneller 
dan het invangen van de kunstmatige deeltjes. Ook was er verschil tussen verschillende 
algensoorten: Achnantes lanceolata biofilms vertoonden een grote invang capaciteit, terwijl 
biofilms met Nitzschia perminuta of cyanobacteriën zeer lage invanging vertoonden. Met 
deze experimenten is aangetoond dat het invangen van deeltjes door fototrofe biofilms in 
moerassystemen aanzienlijk kan zijn, maar dat dit proces sterk afhankelijk is van zowel de 
soortsamenstelling van de biofilms als van de eigenschappen van de deeltjes.

 Het meeste onderzoek naar zwevende stofdeeltjes in zuiveringsmoerassen 
wordt uitgevoerd onder normale operationele omstandigheden. Echter, de capaciteit 
van zuiveringsmoerassen om incidentele piekbelastingen (bijvoorbeeld ten gevolge van 
zware regenval of storing in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) op te vangen is niet goed 
onderzocht. In hoofdstuk 6 hebben we deze bufferingscapaciteit onderzocht door te kijken 
naar veranderingen in deeltjes concentraties, en alle daarbij behorende parameters, in een 
zuiveringsmoeras gedurende een piekbelasting. De piekbelasting is kunstmatig veroorzaakt 
door de deeltjes concentratie in het instroomde water te verhogen van ± 3,5 mg L-1 tot ± 
230 mg L-1 gedurende 8 uur. Na verblijf in de onbeplante vijvers (eerste compartiment) was 
de deeltjespiek verlaagd met meer dan 99%. Een vergelijkbare buffering werd waargenomen 
voor de troebelheid, zuurstofverbruik en bezinkbaar volume. Tegelijkertijd namen de 
concentraties aan opgeloste nutriënten echter toe, wat verklaard kan worden door gedeeltelijke 
mineralisatie van de zwevende stofdeeltjes tijdens het verblijf in de onbeplante vijvers. De piek 
buffering van fecale indicatororganismen was lager (40-84%), wat aangeeft dat verschillende 
processen van belang zijn bij de verwijdering van micro-organismen en van andere deeltjes. 
De resultaten gaven aan dat deeltjes voornamelijk worden verwijderd door sedimentatie 
en mineralisatie, terwijl fecale indicatororganismen vooral worden verwijderd als gevolg 
van invanging door biofilms en predatie. Bij de uitstroom van het gehele zuiveringsmoeras 
werden nog maar geringe restanten van de opgewekte piekbelasting waargenomen in de vorm 
van tijdelijk verhoogde concentraties aan anorganische koolstof, ammonium en Escherichia 
coli (respectievelijk 11%, 17% en 160% hoger dan de normale concentraties). Dit experiment 
toonde aan dat zuiveringsmoerassen effectieve systemen zijn om piekbelastingen vanuit 
waterzuiveringsinstallaties te bufferen en daarmee oppervlaktewateren te beschermen.
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 Dit proefschrift heeft laten zien dat zuiveringsmoerassen zwevende stofdeeltjes in 
(behandeld) afvalwater transformeren door middel van selectieve precipitatie in onbeplante 
vijvers, biologische filtering door plankton gemeenschappen en fysische en biologische 
retentie in rietvelden. Deze processen zijn effectief in het verwijderen van fecale indicator 
bacteriën en virussen, terwijl in situ productie ervoor zorgt dat de zwevende stofdeeltjes, 
grotendeels gevormd door bacteriële consortia, aan het einde van het zuiveringsmoeras sterk 
lijken op die van natuurlijk ondiep water systemen. Deze transformatie wordt aangedreven 
door een complexe interactie tussen fysische, chemische en biologische processen die zich 
voordoen in het moerassysteem. Op basis van de waarnemingen in dit proefschrift heb ik een 
operationeel model geconstrueerd waarin deze interacterende processen worden weergeven 
in relatie tot veranderingen in de concentraties, aard en type van zwevende stofdeeltjes 
in moerassystemen. Dit model biedt een wetenschappelijke basis voor het ontwerpen 
en optimaliseren van zuiveringsmoerassen die gebruikt kunnen worden om natuurlijk 
oppervlaktewater te beschermen tegen schadelijke effecten van de toenemende concentraties 
van zwevende stofdeeltjes uit verschillende bronnen waaronder afvalwater.




