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INFILTRATIE BESTE OPLOSSING I N MALINESE STAD

Afvalwaterdebodem in
inDjenne
DestadDjennéindeWest-AfrikaansestaatMaliwordtgeroemdomzijnuniekearchitectuur.De
VerenigdeNatieshecjtdestad.dievrijwelgeheelisopgebouwduitleemenmodder,opdewereideJgoedhjstvandeUNESCOgezet.Maarbezoekersvandemonumentalestadwerdengecon/ronteerd
metstratendieJungeerden alsriolering.Afvalwaterkwamvanuitdehuizenopstraatterechten het
gevolgwaseenmodderige,onhygiënischesituatiediemetalleeneenbedreigingvormdevoorde
volksgezondheid, maarookdelemenstructuurvandebeschermdehuizenaantastte.EenpromovenduseneenstudentvandeTechnischeUniversiteitDelft bedachteneengoedkopeoplossingdiemet
succeswerd toegepast.
IndestratenvanDjennézindertde
luchtvandehitte.Indeweinigeschaduwis
het ruim40°Cendezonstaatvrijwel pal
bovenonsaandehemel.BoubacarKouroumansé,ofBayrezoals iedereen hem noemt,
lijkt ergeenlastvantehebbenenleidtons
onvermoeibaardoor het labyrintvanstraten.Hij isalsaannemer betrokken bijde
oplossingvanhet afvalwaterprobleem en
laatonsderesultaten zien."Kijk,"zegthij:
"Zowashetoveralindestad."Hijwijst naar
eenstraatje zoalserzoveelzijn inDjenné:
smal,kronkeligenaanweerszijde geflankeerddoordelemen buitenmuren vande
huizen.Hetismodderigeninhet midden
kronkelt eenstroompje vangoorgroen
afvalwater. Hetzietersmeriguit.
Inmiddelsisdesituatieineengrootdeel
vanDjennéverbeterd.Ineenanderestraatis
geenspoorvanafvalwater tebekennen.Bayre
tilthetdekselvaneenbetonnenbakdieinde
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straattegendegevelvaneenhuisisaangebouwdenwezieneenbezinkbakdiedooreen
metalenschotintweeënwordtgedeeld."Hier
komthetafvalwater inuit,"legtBayreuit:
"Eenpvc-buislooptvanuitdewoningnaar
dezebak.Hetmetalenroosterfiltertgrovevervuilingalsgrasengroenteafval uithetwater.
Daarnastroomthetvuilewaterviaeenbuis
naareenondergrondsreservoirdatgevuldis
metgrind.Hierwordthetafvalwater gefilterd
enhetinfiltreert viadebuitenzijde vanhet
reservoirindegrond."Aandebovenzijdevan
debakbevindtzicheenoverloopdieuitkomt
opdestraat.Deenormehoeveelheidwaterdie
inhetregenseizoennaarbenedenkomt,kan
nietdoordebezinkbakverwerktworden.Het
waterstroomtdanviadeoverloopdestraatop,
maarditvormtgeenprobleem.Hethoortnu
eenmaalbijhetklimaatenhetduurtslechts
kort;dejaarlijkseregenvalisvoorveelmensen
inMalizelfseenvoorwaardeomteoverleven.

TechnischeUniversiteit Delft
IndekoelereomgevingvaneenLeids
cafévertellenJeroenLangevelden Minne
Alderliestehoezetotdeoplossingvanhet
afvalwaterprobleem kwamen.ZowelLangeveldalsAlderliestestudeerdencivieletechniekaandeTechnischeUniversiteit Delft.
"Hetafvalwaterprobleem isinhet begin
vandejaren negentigontstaan.Toen besloot
eenDuitsehulporganisatie destadvan
drinkwater tevoorzien.Voorheen gebruikte
men het rivierwater endatwaseenbronvan
ziektes.Dusbeslootdehulporganisatie buitendestad wateroptegaanpompen naar
eenreservoirenvandaaruitDjenné tevoorzienvanschoondrinkwater.In Djenné
kwameenaantal tappunten,erwerd zelfs
eenaantal kranen binnenshuis geplaatst.
Maardeoplossingvanheteneprobleem
creëerdeeennieuwe,"verteltJeroenLangeveld.
Doordat het water nu gemakkelijk
beschikbaar was,gingendeinwonersvan
Djenné ookmeergebruiken.Het waterverbruiksteegvaneenpaarliternaar 25liter
perpersoonperdag.Indeoudesituatie
kwamslechtseenkleinehoeveelheid water
vermengd met urineenanderafval opstraat
terecht.Dit kondoordebodem worden
geabsorbeerd enveroorzaaktegeenprobleem.Deontlastingwerdaltijd alapart
gedaan.Defeces werdenopgevangenenals
mestgebruikt wanneerzeverdroogd waren.
Maarmethetnieuwe drinkwatersysteem
liepeengrotehoeveelheid verontreinigd
afvalwater destraten in.Ditkonnietmeer
doordebodemverwerktwordenen het
resultaat wasdatdestraten ineenopenriool
veranderden.
"In 15199 werddeTechnische Universiteit
Delft doordeNederlandseambassade in
Maligevraagd tehelpenomhet afvalwater
optelossen.Maarhet probleemwasgeconstateerd doorRogierBedaux,werkzaamals
projectleider vaneen restauratieproject van
hetRijksmuseum voorVolkenkunde inLeiden,"verklaartAlderliestedebetrokkenheid
vandeTU Delft.
Langeveld,promovendus aandeTU
Delft, bezocht in2000Djennéenschreefeen
voorstelwaarin hijpleittevoorinfiltratie van
hetafvalwater. Eenaantaloplossingenvoor
hetafvoeren van'grijs' watervielaf, omdat
zewelgeschiktzijn vooreenEuropeseof
Amerikaansesituatie,maarnietvooreen
stadalsDjenné.Zoishetplaveienvande
stratengeenoptie.Denauwekronkeligestratenlenenzichernietvoorendebestrating
endegotenzoudensnelbeschadigen.Daar-

heidervan.Alderlieste:"Ieder huishouden
heeft zijn eigeninfiltratiesysteem. Degroottevandeinfiltratiegoot kanaangepast wordenaandegroottevanhet huishouden.
Gemiddeld isdegoot 1,5meterdiepeneen
halvemeter breed.Delengteis1,5ätwee
meter.Dathangt afvandehoeveelheid
afvalwater dieverwerkt moetworden.De
infiltratiegoot isgevuld metgrind enligt
slechtseenhalvemeteronder hetstraatoppervlak.Hierdoor ishet vrijgemakkelijk de
gootaan tepassenofhetgrind tevervangen.
Overigenszorgtdelokaleoverheid in Djennévooronderhoud vanhetsysreem,nietde
bewoners."

Financiering
HetstraatbeeldinDjenné.

bijkomtdat hetnietpastbijdebeschermde
architectuur vandestad.Hetaanleggenvan
eenrioleringwaseenandere mogelijkheid,
maarookdievielaf Langeveld:"Eenrioleringzounietwerkenomdatjevooreengoed
werkend rioleringssysreem eengoededoorstromingnodighebt.Diehoeveelheid water
isernietinDjenné.Ervaltteweinigregen,
500mmperjaar.Daarbij komtdatdelemen
huizen veelzand enmodderafgeven. Het
rioolzousnel verstoppen."

Besteengoedkoopste oplossing
Uiteindelijk bleekinfiltratie van het
waterindebodem debesteengoedkoopste
oplossing.InNederland zullendewenkbrauwenongetwijfeld gefronst worden wanneeriemand oppertafvalwater indegrond
teinfiltreren, maar ineenSahelland ligtdit
heelanders.IneensradalsDjennézorgtde
aanwezigheid vancomposttoiletten ervoor
datdevervuilingvanhetwater,datinde
grondgeïnfiltreerd moerworden,beperkt
blijft. Ookishetgebruik vanvervuilende
chemicaliën vrijwel nihil.Daarbij komt dat
door hetgeringewaterverbruik dehoeveelheidafvalwater ookbeperkt is.Demaximale
infiltratie is150literpervierkantemeterper

dag;meerdanvoldoendeomhet 'grijze'
water teverwerken.Ookbesraatgeengevaar
darhetafvalwater zichvermengt met het
waterdatwordtopgepompt.Ditgebeurrop
20 meterdiepteen 1,5kilometer buitende
stad.
Eenproefproject inDjenné moestaantonen dat het ideeookechtwerkte.Hetgeld
kwambeschikbaardoordatdeNederlandse
ambassadehet beschouwdealseenonderdeelvanhetdoorhaargefinancierde restauratieproject vanhetRijksmuseum voorVolkenkunde inLeiden.
VoorMinneAlderliestewashetzijn stageproject.Alderlieste:"Ikhebtweemaanden
inDjennégezetenomhetproefproject van
100infiltratiesystemen te implementeren.
Aanvankelijk bestond nogalwat wantrouwenonderdeplaatselijke bevolking,maar
toenzezagdat hetwerkteveranderdedat
snel.Hetvoordeelvanditsysteemisookdat
dematerialen lokaalbeschikbaar zijn.Ik
moestweluitleggen hoehet betonvoorde
bezinkbakgestortmoestworden,wanteen
bekistingkendezeniet."Eenander voordeel
vanhetinfiltratiesysteem isdekleinschalig-

Maarondanks hetsuccesvolverlopen
proefproject endelagekosten,slechts150
europerinfiltratiesysteem, bleekvanuit
Nederland geeninteressetebestaanomhet
project verderrefinancieren.Toenhetrestauratieproject vanhetRijksmuseum voor
Volkenkundeafgelopenjanuariafliep,leek
datookheteindetezijn vanhet afvalwaterproject. Gelukkignamdezelfde Duitsehulporganisatiediehetprobleemhad veroorzaakt
haarverantwoordelijkheid enopdit moment
wordenweerinfiltratiesystemen aangelegd.
Inmiddels isJeroenLangeveld bijna
gepromoveerd enwerkzaambij hetHaskoningenisMinneAlderliestenet afgestudeerd.MaarvoorAlderliestehoeft dit niet
heteindvanhetinfiltratieverhaal tezijn:"Ik
zougraagziendatditmeerwordt toegepast.
Ditiseensysteemdatgeschiktisvoorkleine
steden endorpen indeSahelzone.Overal
waarsprakeisvancomposttoiletten eneen
bescheiden watergebruik kanhet afvalwater
geïnfiltreerd worden.Bijvoorbeeld eenstad
alsTimboektoe kamptmet hetzelfde probleemdarDjenné had. Afvalwaterinfiltrarie
zoudaarzotoegepast kunnen worden.Maar
ja,devraagisaltijd:wiegaathetbetalen?" ç
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