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Constructed wetlands 

Een constructed wetland (CW) is een kunstmatig moeras (bv 
helofytenfilter) voor waterzuivering 

 

Voordelen: 

• Optimaal gebruik biologische processen 

• Energieneutraal  

• Volledig geïntegreerd in omgeving 

• Lage operationele kosten  

• Gangbaar voor afvalwaterzuivering (IBA), ervaring kan 
worden gebruikt voor ‘groene’ bodemsanering 

Ideale tussenoplossing voor ‘niets doen’ (natuurlijke 
afbraak) en traditionele full scale aanpak 
Optimale oplossing tussen conventionele sanering en 
‘niets doen’ (natuurlijke afbraak) 



[1] transport verontreinigd water 



[2] Ontwerp 

Wetlands worden ontworpen voor het type 
verontreiniging, debiet en verontreinigingsvracht 

 



[3] Biologische afbraak 

Biologische afbraak in afwisselende aerobe / anaerobe zones 

 



[4] Biologische afbraak 



[5] Locale opwekking energie 



Voorbeeld 1 
Amersfoort stationszone 

Nicole 2018 
 Voormalige laswerkplaats  

spoorwegen 

Overzicht 

Amersfoort 

Grond- en 
grondwaterverontreiniging met 
PER (tetrachlooretheen) 

+100m Circa 
100 m 



• 2007 :Grondsanering 
(ontgraving)  

Deepwells & pump volumes 
 
Q1 8 -16 m –mv, 2 m3/hour 
 
Q2 6 -16 m –mv, 2 m3/hour 
 
Q3 6 -16 m –mv, 2 m3/hour 
 
Q4 6 -16 m –mv, 8 m3/hour 

Pump & treat (P&T)  
2009-2011 

 
Na 2 jaar P&T: 
Ontwerp en aanleg  
helofytenfilter 
 

Uitgevoerde sanering 



Beoogde hydraulische verblijftijd  = 8 weken 

Ontwerp alternatieve groene sanering 



Monitoring 

influent effluent 

= monitoringsfilters 1,2 – 1,35 m 
= monitoringsfilters 1,7 – 2,1 m 



Aanleg helofytenfilter 

Bodembreed 2018 

Aanbrengen folie en drainage  Aanvulling slakken en stro 

Toplaag van grind Helofyten: 10 st/m2 

2m 30m 

5m 



Ontwikkeling helofytenfilter 

Bodembreed 2018 
 

Aanleg juni 2013 Start September 2013 

Herfst 2014 Zomer 2016 



Wind in relatie tot waterdebiet 

• Influent varieert van 52 tot 1198 L/uur (1,2 – 28,7 
m3/dag) 

• Gemiddeld influent = 125 L/hr (over 19 dagen) 

• Debiet en verblijftijd afhankelijk van locale windsnelheid 
 belangrijk om locale weeromstandigheden in beeld te 
brengen 

 Bodembreed 2018 



Biochemische omstandigheden 

• In de richting van het 
stromingsrichting: 

o Optimalisatie redox condities   

o Toename bacteriën reductive 
dechloratie en (aerobe) VC-
oxidatie  

• Condities in de winter minder 
gunstig 

Bodembreed 2018 



Afbraak van PER 

Bodembreed 2018 

PER 
 
TRI 
 
CIS & Trans 
 
VC 
 

Etheen + Ethaan 
 



Kosten 

• Ontwerp: €15.000,- 

• Aanleg: €35.000,-  

• Monitoring tbv inregelen: €37.500,- 

• Onderhoud: €2.500,-/jaar 

Bodembreed 2018 



Conclusies Amersfoort vml laswerkplaats  

Volledige afbraak Per in windaangedreven constructed wetland  

Geen energieverbruik 

Stro werkt uitstekend als slowrelease substraat voor reductieve dechloratie 

Maatwerk belangrijk: ontwerp afstemmen op locale (weers)omstandigheden 

(bacteriën; DOC, nitraat/sulfaat, wind, temperatuur, gehalten verontreiniging, 

enz) 

Seizoensinvloeden (temperatuur, wind) hebben invloed, maar systeem blijft 

goed functioneren 

Verbetering mogelijk door meer gelijkmatige doorstroming 

 

Bodembreed 2018 



Voorbeeld 2: 
Pluiminterceptie Huis Doorn 

Bodembreed 2018 

Doorn 

Nationaal Monument – Duitse keizer Wilhelm II woonde hier na  
de eerste wereldoorlog (1918-1941) 
Dat heeft consequenties voor het ontwerp! 



Interceptie pluim van chemische wasserij 

Bodembreed 2018 



Zuivering met anaerobe en aerobe stap 

Bodembreed 2018 



Nulmeting 

Per: 200 - 300 µg/l 
Zuurstof: 3 - 6 mg/l 
 
DNA voor aerobe 
VC-afbraak 
aanwezig 

Bodembreed 2018 



Na aanleg 

Bodembreed 2018 

Groundwater 
Extraction 
well 

anaerobic zone 

aerobic zone 



Zwolle 

• Interceptie van grondwater met VC ter 
bescherming van drinkwaterwinning Het 
Engelse Werk.  

• Combinatie met warmte/koude oplossing 
gebouwen 

• Zuiveringssysteem: 
• Beluchtingscompartiment 
• Sedimentatie 
• Helofytenfilter 

 
 

Monitoring toont aan: 
• Door heterogeniteit wetland: aerobe 

en anaerobe afbraak 
• Noodzakelijke bacteriën aangetroffen 
• Wetland kan meer 

verontreinigingsvracht aan 
 

Voorbeeld 3: 
Helofytenfilter Zwolle 



Mogelijkheden zuiverende groen- 
voorzieningen in stedelijke omgeving 

Ook als onderdeel  
van Gebiedsgericht  
Grondwaterbeheer! 

We kunnen meer saneren voor minder geld! 

De trend van een verslechterende grondwaterkwaliiteit 
 kan betaalbaar  

worden omgekeerd! 
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Voor meer informatie: 
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