SANIWIJZER ÉN SANIMONITOR:

ALLES OVER DECENTRALE SANITATIE
De Saniwijzer van STOWA en RIONED - de website met praktische informatie over decentralesanitatievoorzieningen - krijgt er een zusje bij. De Sanimonitor geeft inzicht in het presteren
van deze voorzieningen in de praktijk. Dat is hard nodig, zegt Bjartur Swart van STOWA.

Bjartur Swart

Zelf je afvalwater zuiveren. Tot

bovendien maar een beperkte capaciteit. Voor nieuwe

vijftig jaar geleden waren bewo-

aansluitingen is snel geen plaats meer op het drukriool.

ners van met name buitengebie-

Het aantal decentrale-voorzieningen gaat de komende

den daarvoor aangewezen op de

tijd dan ook vrijwel zeker omhoog. Daarmee wordt het

oude vertrouwde sceptic tank.

van steeds meer belang om te weten waar dergelijke voor-

Maar er zijn tegenwoordig steeds

zieningen in een gebied liggen, hoe ze werkelijk presteren

meer systemen op de markt die

en wat de kwaliteit is van het op deze manier gezuiverde

decentraal afvalwater zuiveren.

en geloosde afvalwater. De Sanimonitor voorziet in deze

Zowel voor individuele woningen

behoefte.’

als voor complete recreatieparken. Ze worden allemaal
uitgebreid toegelicht in de Saniwijzer. Volgens Bjartur

DOORONTWIKKELING

Swart zijn er tot op heden weinig betrouwbare data over

Op de Sanimonitor staat een monitoringprotocol om te

het daadwerkelijk presteren van deze voorzieningen in

zorgen voor het uniform verzamelen en monitoren, zodat

de praktijk. Dat moet anders, vonden ze bij STOWA en

de verkregen informatie betrouwbaarder en onderling

RIONED: ‘Goede, betrouwbare informatie over het rende-

beter vergelijkbaar is. De Sanimonitor is nu vooral een

ment is van groot belang. Je wilt weten of voorzieningen

onderzoekstool om data te verzamelen van de systemen

volgens de gestelde normen presteren. Doen ze het beter,

die (gaan) worden toegepast. Maar het kan te zijner tijd

of slechter dan de norm? Op basis van dit soort informatie

ook voor toezichthouders en handhavers een krachtig

kun je goede keuzes maken.’

instrument worden om zicht te hebben op de locaties en
prestaties van decentrale sanitaire systemen in het bui-

TOENEMEN

tengebied. Daarom vindt op dit ogenblik overleg plaats

Het aantal decentrale-sanitatievoorzieningen is op dit

met Het Waterschapshuis over doorontwikkeling van de

moment nog beperkt, aldus Swart. Veel bewoners en

Sanimonitor tot een beheertool.

gebruikers in het buitengebied zijn de afgelopen decennia aangesloten op (centrale) drukriolering. Maar hij

PROEFVERSIE

verwacht dat dat gaat veranderen: ‘Gemeenten kijken

Op dit ogenblik draait een proefversie (www.sanimonitor.

steeds kritischer naar de kosten van riolering in het

nl), die de komende tijd verder wordt getest en ontwik-

buitengebied. Drukriolering is relatief kostbaar en heeft

keld. Hierin zijn van zo’n 140 gerealiseerde projecten de
beschikbare data opgenomen. Beheerders van decentralesanitatieprojecten kunnen hun eigen projectgegevens en
bijbehorende data toevoegen. Bjartur Swart: ‘We hopen
dat we zo in een jaar of vijf een voldoende grote hoeveelheid betrouwbare gegevens hebben, waar we ook trends
en ontwikkelingen van af kunnen leiden.’
Meer weten? De Saniwijzer en de Sanimonitor zijn te vinden op www.saniwijzer.nl en www.sanimonitor.nl. Voor
specifieke vragen kunt u contact opnemen met Bjartur
Swart, swart@stowa.nl.
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