
Wetterskip Fryslân heeft de taak om te zorgen voor schoon water binnen zijn
beheersgebied. Andere hoofdtaken zijn de zorg voor voldoende water en de veiligheid
van dijken en kaden.

Ieder huishouden en bedrijf produceert afvalwater. Om te voorkomen dat dit water
zomaar op het oppervlaktewater geloosd wordt, zijn er in Fryslân 29 rioolwater-
zuiveringsinstallaties (rwzi’s) in bedrijf. Via een ingenieus systeem van rioolbuizen,
leidingen en gemalen komt het afvalwater bij de zuivering. 

Zo wordt afvalwater afkomstig uit 18
dorpen in de omgeving naar de
zuivering in Grou gepompt. Ook een
deel van het regenwater wordt mee-
gevoerd. Het zuiveren van het water
gebeurt in ruwweg de volgende vier
stappen:

Roostergoedverwijdering
In het influentgebouw komt elke dag 5 miljoen liter

afvalwater van 25.000 inwoners binnen. Dit water wordt
door een fijnrooster gezeefd om grof vuil als doekjes, takken
en flesjes er uit te halen. Hierbij wordt de vieze lucht
afgezogen. Een filter gevuld met cocosvezel verwijdert
biologisch de hinderlijke geuren uit deze lucht.

Biologische zuivering
Na het rooster komt het water in een grote, ovale

waterbak (carrousel) met bacteriën. Deze bacteriemassa, het
zogenaamde actief slib, eet de viezigheid op. Door twee
beluchters wordt zuurstof ingebracht, dat nodig is om de
bacteriën hun werk te kunnen laten doen. Veel stoffen zoals
fosfaat en stikstof worden zo uit het water gehaald. Hierna
gaat het water naar de nabezinktank.

Scheiding schoon water en slib
In de twee nabezinktanks wordt bacteriemassa

gescheiden van het schone water door middel van
zwaartekracht. Het schone water stroomt over de rand en
het slib zinkt naar de bodem. Hier wordt het door een
ronddraaiende ruimer bij elkaar geschraapt en naar de
indikker gepompt. Het merendeel van het slib wordt
hergebruikt voor de biologische reiniging.

Slibverwerking
In de indikker wordt het water zoveel mogelijk uit het

slib verwijderd. Vervolgens komt dit slib in de slibbuffertanks,
waar het nog verder wordt ingedikt. Het wordt eens in de
maand opgehaald door een tankwagen. In Heerenveen
wordt het ingedikte slib verwerkt tot droge slibkorrels.

Het schone water uit de nabezinktank wordt geloosd op het
oppervlaktewater van de Kromme Grou. Een deel van het water
wordt sinds september 2006 nagezuiverd in een aantal vijvers en
sloten.
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1De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Grou haalt een groot gedeelte
van vervuilende stoffen uit het water. De verwijderingrendementen
in 2006 waren:

Parameter Landelijk Rwzi Grou
gemiddelde

Stikstof 81 % 92%

Fosfaten 75 % 92%

Chemisch zuurstofverbruik 92 % 91%

Biochemisch 
zuurstofverbruik 98 % 99%
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Tijdens uitbreidingswerkzaamheden van de rwzi
ontstond het idee een naastliggend terrein van ruim
één ha te benutten voor aanleg van een ecologisch
nazuiveringsfilter volgens het ’waterharmonica-
principe’. Hierbij wordt een geleidelijke overgang
gevormd tussen het ’onnatuurlijke’ water uit de
zuivering en het natuurlijke oppervlaktewater.

Dit nazuiveringsfilter, Aqualân Grou genaamd, is
beplant met riet en sinds september 2006 in
gebruik. 

Het systeem bestaat achtereenvolgens uit drie diepe
vijvers, een ondiepe verdeelsloot, vier ondiepe lange
sloten, een verbindingssloot en een paaibiotoop
voor vissen. Via twee openingen in de boezemkade
staat de paaibiotoop in open verbinding met de
Kromme Grou. 

watervlo

bacteriën

Oude situatie

Nieuwe situatie

Watervlooienvijvers
In totaal zijn er drie vijvers aangelegd. Deze vijvers vormen de eerste opvang van het effluent,
het gezuiverde water, uit de nabezinktank en vormen het leefgebied van de watervlooien. 
Deze watervlooien leven op de resterende voedingsstoffen in het effluent, zoals kleine slib-
deeltjes. De watervlooien leveren een grote bijdrage aan het verwijderen van ziekteverwekkers
(pathogene bacteriën en virussen) uit het water. 

De vijvers worden het liefst vrij van planten en vissen gehouden. Zo kunnen ze flink doorgroeien
zonder dat het gevaar bestaat dat ze worden opgegeten door vissen.

De watervlooienvijvers zijn in serie geschakeld en verbonden door middel van een duiker. 
Van de laatste vijver stroomt het water in een verdeelsloot.

Karakteristieken van het zuiveringsmoeras

Debiet 1.000 m3/dag

% van totaal RWZI debiet 19%

Gemiddelde diepte 0,64m

Volume 5.600 m3

Netto wateroppervlakte 8.800 m2

Karakteristieken van de watervlooienvijvers

Verblijftijd 3 dagen

Diepte 2 m

Inhoud 3.000 m3

Oppervlakte 1.485 m2



Vanuit de verdeelsloot komt het water in vier ondiepe rietsloten. Deze sloten van
ongeveer 30 cm diep zijn parallel aan elkaar geschakeld. Het riet ontwikkelt zich tot
een rietfilter, dat als een soort zeef stoffen op kan nemen en tegenhouden. Door het
riet wordt het water extra gezuiverd en ‘levend’ gemaakt.

Dit ‘levend’ maken van het water bestaat uit het op natuurlijke wijze inbrengen van
een zuurstofritmiek, het dag- en nachtverschil dat normaal in oppervlaktewater
voorkomt, en het verrijken van het water met allerlei biologisch leven. Er komen ook
andere planten, kleine waterbeestjes, kikkers en visjes in de rietsloten voor. Al dit leven
zorgt voor extra zuurstof en verwijdert nog meer stoffen uit het water, zoals stikstof en
fosfaat.

Het rietveld zorgt voor schuilplaatsen voor allerlei dieren. Kikkers laten hun gekwaak
horen, vogels zoeken hier hun broedplaats en vissen vinden er voedsel. 

Dat dieren zich hier gaan vestigen is een mooie bijkomstigheid. De voornaamste
functie van de rietsloten blijft toch het verbeteren en het verlevendigen van effluent dat
uit de zuiveringsinstallatie komt.

Aan het eind van de rietsloten wordt het water door een windmolen naar de
achterliggende paaivijver gepompt. 

Karakteristieken van de rietsloten

Verblijftijd 1,5 dag

Diepte 0,3 m

Inhoud 1.500 m3

Oppervlakte 5.000 m2
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Waterharmonica
De zogenaamde waterharmonica vormt een schakel tussen het effluent en het
oppervlaktewater. Het systeem van moeraszuivering is ontstaan uit samenwerking van
Wetterskip Fryslân met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en uitgewerkt
door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). 

Zuiveren met de waterharmonica is eenvoudig, energiezuinig en duurzaam. Het is ook
geschikt om gebruikt te worden in ontwikkelingslanden. Door een voorbezinkvijver en een
rietveld te gebruiken, levert het schoon en levendig oppervlaktewater. Vissen die hier op
afkomen zijn onder andere de driedoornige stekelbaars, die de watervlooien opeet. De
stekelbaarzen worden weer gegeten door bijvoorbeeld lepelaars of snoeken. 
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De paaivijver is een verbinding tussen de rietvelden en het boezemwater van de
Kromme Grou. Het bestaat uit diepe en ondiepe plekjes, begroeid met onder
andere lisdodde en riet. Door deze beplanting, het diepteverschil en de eilandjes,
ontstaat er een goede leefomgeving voor de snoek, waar deze eitjes kan afzetten
en jonge snoekjes kunnen worden geboren. Deze vissen kunnen van hieruit de
Friese boezem intrekken.

Watervlooien, die uit de watervlooienvijver zijn meegestroomd naar de paaivijver,
zijn gegroeid en worden in de paaivijver en rietsloten opgegeten door kleine
visjes. Deze kleine visjes vallen op hun beurt ten prooi aan de snoeken. 

Op deze manier is er in een klein gebied een heel ecosysteem opgebouwd.
Door het schone en heldere water, de omgeving in de paaivijver en het
vele voedsel vormt dit een ideale plaats voor de snoek om zich
te voort te planten.

Vanaf de dijk rondom de paaibiotoop is
er een mooi uitzicht over de rwzi, het
zuiveringsmoeras en over de Kromme
Grou.

Wat wordt er met het project gedaan?
Het zuiveringsmoeras wordt sinds de aanleg geobserveerd. Via enkele meetpunten in

de nabezinktank, vijvers, rietsloten en het boezemwater wordt de
kwaliteit van het effluent gemonitord. De analyses worden door
het laboratorium van Wetterskip Fryslân uitgevoerd. 
Naast chemische parameters wordt gekeken naar algen,
watervlooien en waterplanten. In de paaibiotoop zal de visstand
incidenteel worden bemonsterd. Resultaten zijn van belang voor
mogelijke toepassing van een ecologische nabehandeling voor
andere rwzi’s in heel Nederland.

Door het effluent schoner te maken, wordt het water geschikt
voor meerdere doeleinden. Het water kan gebruikt worden voor

verdrogingbestrijding of tegen verzilting. Ook kan het zuiveringsmoeras een onderdeel
zijn van natuurontwikkeling of recreatiegebied. Door deze projecten kunnen
waterkwaliteitsdoelstellingen makkelijker gehaald worden en kan de bewustwording
voor afvalwater en schoon oppervlaktewater worden vergroot.

Karakteristieken van de paaivijver

Verblijftijd 1,1 dag

Diepte 0,3 - 1,1 m (gem. 0,5)

Inhoud 1.100 m3

Oppervlakte 2.200 m2

Oppervlakte 
incl. dijk 5.000 m2

Paaivijver vlak na aanleg en rietaanplant in juli 2006... en in 2007

schoon oppervlaktewater


