Bijlage 2: zelfzuiverend
vermogen
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Een waterloop in natuurlijk evenwicht is in staat zichzelf te zuiveren: het afval dat in de waterloop terechtkomt,
wordt door de reducenten (bacteriën, schimmels en protozoa) omgezet in water, mineralen (voedingsstoffen voor
planten) en koolstofdioxide.
Het zelfzuiverend vermogen van een waterloop wordt bepaald door vier factoren: de hoeveelheid opgeloste
zuurstof in de waterloop, de structuur van de waterloop, de aard van de afvalstof en de hoeveelheid
van de afvalstof.
Zuurstof komt in het water terecht door diffusie vanuit de lucht en door de aanwezigheid van waterplanten.
Diffusie is een natuurlijk proces: de zuurstof uit de lucht wordt opgenomen door het water. In water kan een
bepaalde hoeveelheid zuurstof oplossen. De uitwisseling gebeurt aan het wateroppervlak. Het zuurstofgehalte
aan het wateroppervlak is bijgevolg hoger dan dieper in het water. Onder invloed van zonlicht produceren planten
zuurstof. Planten die geheel of gedeeltelijk onder water leven, zorgen dat er overdag zuurstof in het water komt.
Hoe groter het contactoppervlak tussen water en lucht, hoe makkelijker het diffusieproces verloopt.
Als de waterloop volledig recht is, is de zuurstofuitwisseling zeer beperkt. Dat is ook zo als het water in een
betonnen goot loopt.
Een kronkelende waterloop heeft een grotere lengte en bijgevolg een groter zelfzuiverend vermogen.
Meanders maken dat er verschillen in stroomsnelheid en diepte ontstaan. De buitenbochten waar het water
sneller stroomt, zijn door de uitschurende werking van het water dieper. Aan de binnenkant van de bocht stroomt
het water trager, de zwaardere deeltjes zakken naar de bodem, ze worden afgezet. Op de ondiepe plaatsen is de
stroming vrij turbulent en kan er veel zuurstof in het water worden opgenomen.
Een waterloop is in staat zichzelf volledig te zuiveren indien er enkel biologisch afbreekbaar afval (BA-afval) in
het water terechtkomt.

Water4all

2de graad - bijlage 2 - word waterreporter

1

Een waterloop in natuurlijk evenwicht is zuurstofrijk. Komt er BA-afval in de waterloop terecht dan worden de
aërobe micro-organismen (bacteriën, schimmels en protozoa die werken met zuurstof) actief en splitsen zich. Het
zuurstofgehalte in het water daalt want de aërobe bacteriën verbruiken zuurstof om het afval af te breken. Gaat
het om een kleine hoeveelheid BA-afval dan blijft gedurende het volledige afbraakproces het zuurstofgehalte
in de waterloop voldoende hoog voor vissen en aërobe micro-organismen. Zodra de afvalstoffen verteerd
zijn, vermindert het aantal aërobe micro-organismen in het water (gebrek aan voedingsstoffen) waardoor het
zuurstofgehalte zich kan herstellen.
Bij een grote hoeveelheid BA-afval zijn zeer veel aërobe micro-organismen actief. Het zuurstofgehalte zal zeer
snel dalen en het kan gebeuren dat de waterloop plaatselijk volledig zuurstofloos wordt. Hierdoor gaan de vissen
en ook de aërobe micro-organismen sterven (nog meer BA-afval). Hun werk wordt overgenomen door anaërobe
micro-organismen (werken zonder zuurstof). Hierbij worden andere afbraakproducten gevormd. Sommige van
deze producten zijn giftig en/of veroorzaken geurhinder (H2S: rotte eieren, NH3: ammoniak, CH4: methaan).
Bovendien gebeurt de afbraak trager.
Indien het gaat om één enkele lozing, dan kan na het verteren van de afvalstoffen het zuurstofgehalte weer
stijgen in de waterloop. Ondanks de korte zuurstofloze periode kan de waterloop zich alsnog herstellen.
In het merendeel van de rivieren en kanalen heeft men eerder te maken met continue lozingen. Hierdoor kan
de waterloop haar zuurstofgehalte niet herstellen. De waterloop verliest dan zijn zelfzuiverend vermogen: de
waterloop is biologisch dood.
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