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"Helofytenfilterdeugt
nietvoordirecte
behandelingrioolwater"
InH,0 nr.5van10maanj.l. konueenartikel lezenvanTomOkiaOkurut,PatrickDenny,Joost
dejonß,HansvanBruten enGerardRijsoverhelofytenfilters inOeganda. Ajïjelopen week
reageerdenG.Lettinga,J. vanBuuren,G Zeemanen],vanliervanWagemngenUniversiteitopdit
artikel.Zijzijn hetopeenaantal puntennieteens meteerstgenoemden.
Datontwikkelingslanden voorde
bescherming vanhet leefmilieu dringend
behoefte hebben aaneeneenvoudige,goedkopeenefficiënte technologie voorde
behandeling vanafvalwater isduidelijk.De
hightech afvalwaterbehandelingsmethoden
uit degeïndustrialiseerde wereldzijn hoe
dan ookallerminst geschikt voorontwikkelingslanden.Ditzou betekenen dat instituten enbedrijven met betrekking totde
implementatie vanhightech sanitatie-systemen eengrote terughoudendheid moeten
betrachten. Endatontwikkeling van
eenvoudigeenduurzame systemen grote
prioriteit moet krijgen.
Aansystemen voor afvalwatetbehandelinginontwikkelingslanden moet ons
inziens eenaantal essentiëleeisen worden
gesteld:zemoetengeenstank-en andere
overlast veroorzaken,geengevaar opleveren
voordevolksgezondheid, nauwelijks ofgeen
uitstoot gevenvan broeikasgassen, weinigof
geenverdamping veroorzaken,liefst zeer
compactzijn en decentraal bruikbaar.
Wanneer aandievoorwaarden wordt
voldaan, kan land rond snel expanderende
steden alsKampalaveelnuttiger worden
gebruikt,en.behoefr minder teworden geïnvesteerd indure riolering, terwijl misbruik
van schoon water voor transport drastisch
kan worden beperkt.Het isbovendien
wenselijk dat deinhetafvalwater] aanwezigevervuilendestoffen zoveel mogelijk
wordenomgezetinvoordegemeenschap
bruikbare producten,dielokaal kunnen
worden aangewend, zoalsenergie,meststoffen engrondverbereraars enschoon water.
Erisonsinziens behoefte aandeontwikkelingvanwerkelijk duurzameenrobuusteen
oppreventiegerichre behandelingssyste-

Inallegevallen dient het totalesanitatie-en waterbehandelingssysreem te
worden beschouwd,enniet slechtseen
onderdeel daarvan.Kunstmatig aangelegde
helofyrenfilters en natuurlijke moerasveldenkunnen induurzame sanitatieconcepten eenfuncrie vervullen bij denabehandelingvanbijvoorbeeld pathogèneorganismen.Dezesystemenzijn echter om redenen
van terreinbehoefte, stank- enongedierteoverlast,emissievanbroeikasgassen en
gezondheidsrisico's ongeschikr voorde
directe behandeling van rioolwater.
Eenrecent artikelvan Koos Dijksterhuis
inZuiderlicht (januarij.1.)metalstitel
'Drinkwatervoorziening ingevaar.Oegandesemoerasplant heeft schoongenoegvan
waterzuiveren', ondersrreept dezestelling.
Indit artikelstelt dr.Maimuna Nalubega,
vorigjaar samen met FrankKansiime aande
Landbouwuniversiteit Wageningen gepromoveerd opeenonderzoeknaardetoepassingvanhet moerasgebiedNakivubo voor
dedirectebehandeling vanhet rioolwarer
bij Kampala,dat bijbehandeling vanrioolwater in eenmoerasveld, voorbehandeling
met behulp vaneenconventionele zuivering
zou moeten worden toegepast!Wijdelen
zijn mening,hoewel wede kanttekening
willen maken datdedievoorzuivering dient
tebestaan uit eenmoderneanaërobe
(voorjzuivering,eenTechnisch buitengewooneenvoudigsysteem,opwelkgebied
Nederland B.V. een uitstekende naam heefr
enwaarmeeeenaantal ontwikkelingslanden
reedsgoedeervaringen heeft opgedaan.
Inhet artikel in H 2 0 wordtvermeld, dat
deproefsloten inOeganda worden belast
met voorbezonken rioolwater doorroepassingvaneenanaërobe voorbezinkvijver.Aan
eendergelijk systeem kleven soortgelijke

bezwaren alsaandebehandelingvan ruw
rioolwarer in helofytensystemen, terwijl
bovendien hierin slechtseenbeperktezuivering wordt bereikt,gezienhet feit dat voornamelijk bezinkingplaarsvindt. Eenander
groot bezwaar ervan isde ongecontroleerde
vormingenemissievanmethaangas,een
zeersterkbroeikasgas.Ookaan toepassing
vanconventionele voorbezinking zijn
bezwaren verbonden,daar hierbij nogeen
grote hoeveelheid ongestabiliseerd rioolslib
vrijkomt, datalsnogverderbehandeld moet
worden.
Bijtoepassing vaneensysteem alsanaërobevoorzuivering kanaan vrijwel allehierbovengenoemde (extra)critera worden
voldaan,rerwijl alsgevolgvan contact
tussen anaëroob sliben afvalwater zoweleen
zeergroot deelvandeafbreekbare opgeloste
alsafgevangen niet-opgelosteorganische
stoffen worden omgezet inmethaangas.Het
geproduceerde gaskan worden opgevangen
engebruikr alsenergiebron, waarmee niet
alleenemissievan methaan wordt voorkomen, maar tevensreductie vandekooldioxide-emissie plaatsvindt alsgevolgvan
devervanging van fossiele brandstof
Deveelhogerematevanzuivering die
bijdezevoorbehandeling wordr bereikt,
betekent uiteraard eenlagerebelastingvoor
denabehandeling, hetgeen systemenals
moerasvelden aantrekkelijk zou kunnen
maken voornabehandeling, waardoor een
dergelijk totaal-concept aan het merendeel
van decriteria vanduurzaamheid en
robuusrheid zougaan voldoen.
Bijdeopzervan het onderzoek van
Maimuna Nalubega isdaarover overigens
indringend gediscussieerd, remeer aangezienopdarmoment reedsveeloverde
uitstekende toepassingsmogelijkheden van
anaërobevoorbehandeling vanrioolwater in
tropischegebieden bekend was.Vooreen
land alsOeganda vakhet tebetreuren dat
opbouw vandergelijke kennis tot nu toe
niet in voldoendemate heeft plaatsgevonden.Tenbehoevevandeernstige milieuproblematiek inOeganda ishet vangroot
belangdat deskundigen ophet terrein van
aquatische ecologie, oppervlaktewaterkwaliteit enmilieutechnologie hun kennisen
ervaringbundelen,opdat ontwikkelingsgeldenworden ingezetvoorde omwikkeling
vanwerkelijk duurzame enrobuusre sanitatie-enbehandelingssystemen,ff
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