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ACHTERGROND

RIOOLWATER OP HUISNIVEAU S C H E I D E N EN INZAMELEN

Meerruimtenodig
voorbrongerichte
sanitatie
Onderhoudenaanleg vanrioleringkostteNederlandhetajgelopenjaar ruime'énmiljardeuro.
StichtingRIONEDschatdatdekostenin2004met15 tot20procentzullenstijgen.Oiyeveereenderdevande kostenishetgevolgvaninflatie; tweederdevanhettotalebedracjmoetworden besteed
aan rioolstelselsdieaanvervangingenverbeteringtoezijn.Delevensduurvanderioolstelselsdie
directnadeTweedeWereldoorlogaangelegdzijn,isnamelijkverstrekeneninveelstelselsissprake
vangroteproblemen metverstoppingenenlekkage,watonderanderegrondwatervervuiliugtot
gevolgheeft.
Investeringen inrioolstelsels worden
gedaanvoorlangeperioden.Hierbij spelen
onzekerheden metbetrekkingtothetklimaateengroterol.Zoalsbleektijdens de
NVA/KVWN-najaarsvergadering overklimaatveranderingendewatersector op28
november 2003,vraagtdeklimaatveranderingdekomendejaren extra investeringen
inhetrioolstelsel.HetKNMIvoorspelt dat
dekomendedecennia lokaalextreme neerslagkanwotdenverwachtmetgrotere
afvoerpieken alsgevolg.Hoegrootdezepiekenzijn enmetwelkefrequentie dezezullen
voorkomen kan niet worden voorspeld.Deze
kennisisechterwelvanbelangbij her
dimensioneren vanhetsysteem.Opdit
moment isafkoppelen vanhemelwatereen
veelbeproefd middelompiekeninafvoer en
daarmeeoverstorten tevoorkomen.Afkoppelingkentechterbeperkingen ingebieden
meteenhogegrondwaterstand,zoalsinveel
gebieden inhetwestenvanNederland.
Bijhetdimensioneren vanrioolstelsels
enzuiveringsinstallaties spelennietalleen
onzekerheden indeontwikkelingvan het
klimaateenrol,maar ookonzekerheden in
normstelling.Welkeeisensrellenweover50
jaaraanonzeleefomgeving enhet natuurlijk milieu?Opditmoment wordendoorde
toenemendedrukoponze warerreserves
steedshogereeisengesteld aandezuiveringspresraties van zuiveringsinstallaties.
Hetoppervlaktewatersysteem moet niet
alleengeschiktzijn voorgebruik alsvaarwater,maarookvoorrecrearieendebereiding
vandrinkwater. Oppervlaktewater kan niet
alszwemwater wordenaangewezenwanneereenzuiveringsinstallatiehierop efflu-

enr loosr,vanwegedebacteriologische verontreinigingen.Drinkwarerbedrijven krijgensteedsmeerproblemen metderesten
vanmedicijnen diedooroverstorten, effluenrenanderediffuse bronnen inhet oppervlaktewater terechtkomen.Iedereen ishet
erovereensdatverbeteringen inhet afvalzuiveringsproces noodzakelijk zijn omproblemen indedrinkwaterwinning tevoorko-

procentvandenutriënten inhet huishoudelijkeafvalwatet enhetovergrotedeelvan
menselijke pathogenen, medicijnenresten
enhormoonverstorende stoffen. Ondanks
hetkleinevolumevanutineenfecaliën hangenzoweldeoverstottptoblematiek, alsde
kostenvandezuiveringvanafvalwater op
zuiveringsinstallaties sterkmetdeze afvalstroom samen.
Eenalternatieve,brongerichte aanpak
waarbij afval(water) ophuisniveau gescheidenblijft eningezameld wordtkanresulterenineenefficiënter sanitatiesysteem. Hierbijkunnen decentralebeheersoplossingen
mogelijkheden bieden,waardoor grootschaligerioleringsstelsels mogelijk achterwege
kunnen blijven. Maarookcombinaties zijn
mogelijk, waarbij specifieke lokalecondities
alsuitgangspunt genomen kunnen worden.
Doorurineen fecaliëngescheiden inte
zamelenenveelminder ofgeen spoelwater
tegebruiken bijhettoilet,blijven nutriëntenenfarmaceutische reststoffen geconcentreerd.Hierdoor ontstaatde mogelijkheid
totterugwinning enhergebruik van meststoffen entotefficiënte isoleringen behandelingvangevaarlijke resrsroffen. Herresterendgrijswater isrelatiefeenvoudigte
behandelen omdat het verhoudingsgewijs
weinigvervuildis.

Zwartwater voor energie en landbouw

Degenoemdeomwikkelingengevenre
denkenoverhetuitgangspunt dat het huidigsanitatiesysteem teprefereren isboven
anderenieuweenreedsbestaande systemen.
Vooralwanneer webedenken dateen aantal
alternatieven potentieelmeervoldoetaan
uitgangspunten voorduurzaamheid, zoals
hetverminderen vanverbruik vangrondstoffen enenergie,hersluirenvankringlopen,het voorkomen vanemissiesenonafhankelijkheid vanhet klimaat (neerslag,
tempetatuur).

Degedachteomzwartwater (afvalwater
vanhertoilet)apartintezamelenisniet
nieuw.Eeninteressant voorbeeld hiervan in
Nederland vormtdeontwikkelingvande
pneumatischeurine-enfecaliënafvoer aan
heteindevande roeeeuwdoordeNederlanderCharlesLiernur(1828-1893).Eénvande
belangrijke doelstellingen vanhet stelsel
vanLiernurwashetbehoud van meststoffen
voordelandbouw.Demenselijke meststof-

Brongerichte sanitatiesystemen
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Dehuidigeaanpakvan afvalwaterinzamelingen-zuiveringwordr gekenmerkt
dootopwatergebaseerd transportendoor
sterkeverdunningvanvervuiling.Geconcentreerd toiletafval -ongeveer anderhalve
lirerperinwoner perdag(waarvan510procenturine]-wordtvermengd met schoon
spoelwaterenrelatieflichtvervuild grijs
afvalwater (afkomstig vanbad,douche,wasmachineenkeuken)totongeveer 135liter
afvalwater perinwoner perdag.Urineen
fecaliën vormenslechtsééntot tweevolumeprocentvanderotale afvalwarerstroom
(zieafbeelding r),maar bevatten meerdan80

Volumesaanajvalstromeninlitersper
persoonperdag.

Volumesafvalstromen inl/pp/dag
(totaal135l/pp/d),(Bron: Kujawa-Roeleveld,2002)

Dgrijswater
• urineen fecaliën
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fenmoestenzonderoverlastofnadeelvoor
debevolkingzosnelmogelijk onverdund op
hetland wordengebracht.Omdit tebereikenontwierpLiernureenpneumatisch stelselwaarinzwartwater viaondergrondse ijzeren buizen doorhettoepassenvan luchtdruk
inverzamelreservoirswerdopgevangen.Het
leidingsysteem werd'snachtsdoor middel
vanvacuüm leeggezogen.Deonderdruk
werdopgewektdooreenlocomobiel.Intien
minuten konhet afvalwater van400à500
mensenin60à80huizen worden verzameld.
Pernacht vanachtuur konhet zwartwater
van t2.oooà15.000mensendooreenlocomobielendrietankwagens worden ingezameld.
Het systeemheeft inNederland opverschillendeplaatsengedurende meerdan 25jaar
technischgoedgefunctioneetd. Deverkoop
vandemeststoffen, hetzij direct hetzij na
bewerkingalspoudrette(ingedampt residu)
ofalszwavelzureammoniak, maakte het
systeem economisch rendabel.InAmsterdam wasdeexploitatiezelfsgedurende langetijd winstgevend enwasuitbesteed aan
eenlokale fabrikant.

indebodemviawadi's.OokinNederland
zijn verschillende voorbeelden tevinden
waarindezestroomopwijkschaal separaat
wordt ingezameldengezuiverdmet behulp
van helofytenfilters. Voorbeelden hiervan
zijn tevinden indewijkenPolderdrift in
Arnhem,LanxmeerinCulemborgenDe
Dnelanden inGroningen (horizontaal doorstroomd filter dat alleenindezomer wordt
gebruikt).Het behandeldegrijswater wordt
indezevoorbeelden geloosd inlokalewatersystemen.
Demotieven omtekomen tot lokale
behandeling vangrijswarer komen vooral
voorruit hetcreëren vaneenlokalewatervoorraad oftetbestrijding van verdroging.
IndewijkPolderdrift wordthet bovendien
gebruikt voortoiletspoeling. Landschapsatchitectendiebetrokken zijngeweest bij
grijswaterprojecren gevenaandatdoorintegrarievandehelofytenfilters inhet stedelijk
ontwerp nauwelijks extrakosten verbonden
zijn aandezedecenrralevormvan afvalwa-

Eenscheidingstoilet.
IndeDuitsestadLübeckaandeOostzee
wordt opditmomentgeëxperimenteerd met
watwordtgenoemd de'rioollozestad'.Dit
woningbouwproject, genaamd Flintenbreite,omvatintotaal 117woningen.Inde
woningen wordtzwart- en grijsafvalwater
apartingezameld.Voordeinzamelingvan
zwartwater zijn vacuümtoiletten inde
woningen gebouwd,diedoendenken aan
hetsysteem vanLietnur.Devacuümtoilettengebruiken éénliterwater per spoeling
waardooreen totaledrinkwatetbesparing
vanongeveer 25procent wordt bereikt.Het
geconcentteerde zwartwater wordt viaeen
vacuümrioleringsstelsel afgevoerd naareen
vergistingsinstallatie ineencentraalgelegen
wijkgebouw.Devergistingsinstallatie iseen
semi-continu systeemmeteen slibverblijftijd van21 dagen.Voorafgaand aandegistingwordtzwartwatergemengd met het
organischafval uitdewijkenconform Duitsevoorschriften verwarmdgedurende minimaaltweeuur tot55°Comziektekiemen te
doden.Hetgeproduceerdebiogaswordtaangevuld metaardgasengebruikt ineenTEinstallatievoorwijkverwarming enlokale
elektriciteitsopwekking.Na vergisting
wordthetzwartwatet met tankwagens afgevoerdnaardedichtstbijzijnde zuiveringsinstallatie.Hetisechterdebedoelingdat dit
optermijn wordt afgezet inde landbouw.

Grijswater tegen verdroging
Grijswater wordt inFlintenbreite apart
afgevoerd enlokaalbehandeld in helofytenfiltersenvervolgensgeloosd opeen nabijgelegenbeek.Regenwater wordt geïnfiltreerd
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terbehandelingenhergebruik. Dezuiveringsresultaten vandezesystemenzijnover
hetalgemeengoedenkunnen voldoenaan
degesteldelozingseisen.Hetpilotexperimentmetcompactegrijswaterzuivering in
dewijkDeDrielanden inGroningen,inde
vormvaneenactiefbeluchte tank,geeft aan
dathetzuiveringsrendement na bezinking
ruim voldoendeis,alswordtgetoetst aande
lozingseisen.Dekansen opverdere ontwikkelingvancompacte zuivetingsmethoden
vangrijswater bestaandus.

Urine voor de landbouw
Doordegescheiden inzamelingvanurinekanhetgrootste deelvandenutriënten
instedelijk afvalwater (80procentvande
stikstof,45procent vandefosfaten en70procentvandekalium)apart worden opgevangen.Doorurineapart intezamelen met
behulp vaneenscheidingstoilet blijft de
nutriënrenstroom geconcentreerd en ontstaan mogelijkheden voorefficiënt herge-

bruik.Urinescheidingkanzowelcentraalals
decentraal worden toegepast.Centralezuiveringsinstallaties kunnen doorverminderingvandestikstofbelasting aanzienlijk
kleinerwordengedimensioneerd.Tevens
daaltdeenergiebehoefte voordezuivering
vanhet influent significant, zoblijkt onder
andereuit studies vandeTUDelft. Niet
alleenvanuit hetoogpunt van efficiency
wordtaandezeontwikkelinggewerkt,deze
ontwikkeling speeltookinopde behoefte
aanhernieuwbare fosforbronnen. Aanfosforbronnen lijkt namelijk binnen afzienbare
tijd eeneindetekomen,watgrotegevolgen
kanhebbenvoorde kunstmestindustrie.
IndewijkPalsternacken inStockholmis
almeerdanzesjaar ervaringopgedaan met
degescheiden inzamelingvanurine.De
ingezameldeurine wordt opgevangen inaan
destraatgelegen opvangtanks. Onderzoek
naar ditsysteem wijst uitdatper inwoner
ongeveer 1,3literurineperpersoon perdag
(waarvan0,3literspoelwater)werd ingezameld.Doorgebruik van urinescheidingstoiletten wordt bovendien ongeveer50procent
spoelwater bespaard.Deurinewordr ingezameld doorlokaleboerendiehet gebruiken
alsmeststofvoorstikstof,fosfaat en kalium.
Demest wotdt toegediend met mestinjecteursomverdamping vanammonia teverkomen.
Eenandervoorbeeldwaar scheidingstoilettenworden toegepast isde Lambertsmüle
inDuitsland.Deurinewordropgevangen in
eenopslagtank enwordtgebruikt inde
landbouw.Defecaliën worden ingediktdoor
hetvochtaftescheidenmiddels eenfilter
waarnademassawordtvoor-gecomposteerd.Naopslaggedurende éénjaar wordt
ditsamenmetGFT-afval verdergecomposteerdengebruikr als grondverbeteraar.
InHamburg wordtoverwogen omop
groteschaalurine'aftekoppelen' vanderiolering.DeHamburger Stadtentwasserung
HSE,het nutsbedrijf verantwoordelijk voor
afvalwaterzuivering en watervoorziening
vanruim tweemiljoen inwoners indeHamburgseregio,steltdatverdere ontwikkeling
vanhethuidigesanitatiesysteem economischenmilieutechnisch nietgewenstis.
Hiervoor hebbenzij tweemotieven:allereerstvoorkomt hetmengen en verdunnen
vanafvalstoffen datdewaardevan afzonderlijkecomponenten verlorengaat;daarnaast
wordtvoorkomendatschadelijke reststoffen
vanmedicijnen, waartegen afvalwaterbeheerdersnietveelkunnen doen,viaurine in
hetrioolterechtkomen.Opdit moment
wordtbekeken hoegrootdevoordelen zijn
vanaparteinzameling vanurinebinnen het
bestaande riool-en afvalwaterzuiveringssysteem.

Beleidsruimte voor innovaties
Nietalleenuit degenoemde voorbeelden
uit Europa blijkt datopverschillende plaatsenwordrgewerktaandeontwikkeling van
alternatieverioleringsystemen gebaseerd op
brongerichte sanitatie.Ookuit projecten op
grotereschaal inlandenalsChinaenZuidAfrika blijkt datalternatieve sanitatiesystemensuccesvolworden toegepast.Devoorbeelden tonenaandat brongerichte sanitatie
perspectiefbiedtenkan leiden tot hetachterwegeblijven vanuitgebreide rioolstelsels.
Welksysteemhetmeestintetessant isvanuit
hetoogpunt vanduurzaamheid en kosten,
zalmoeten blijken enzalnaar verwachting
sterkafhankelijk zijn vanlokalefactoren. In
Nederland wordt binnen hetEET/STOWAproject'DEcentraleSAnitatieen Hergebruik'
(DESAH)gewerktaanontwikkeling van
alternatieveinzamelings-,transport- en
behandelingssystemen voorstedelijk afvalwaterenzijn momenreelenkeleprojecren in
voorbereiding waar brongerichte sanitatie
wordt toegepast(hetWatermuseum inArnhem,herdorpSwichum inFriesland ende
wijkStroomdal teEmmen).Tevenswotdtde
toepassingvanbrongerichtesanitatieoverwogen inGroningen (emissielooswatersysteeminMeerstad)enwotdt inBrabant
onderzoekuitgevoerd naarde haalbaarheid
vangrootschalige toepassingvanhetGFTtoiletdoordeTwaalfAmbachten.
Deinpassingvanalternatieve rioleringssysremeninNederlandzaleen belangrijke
omslaginhethuidige denkenover sanitatie
eisenenkannietgerealiseerd worden zonder
deactievebetrokkenheid eninzetvanoverheden (gemeentes,waterschappen, provincie),burgersendeagrarischeenvasteafvalsector.Opditmoment bestaat groeiende
belangstellingvoorbrongerichte sanitatie
bij inhetbijzonder dewaterschappen. Om
ervaringoptedoenmet alternatievesystemen isjuridischeenplanmatige (financiële)
ruimte nodigvoordezeconceptenenvoorde
realisatievaninnovatieve pilotprojecten.
Doorbeleidsmatigruimte tescheppen voor
innovatieveprojecten kanmet nameop
gemeentelijk niveau ervaringwordenopgedaanenwordthetmogelijk het afval(water)sysreemvoortebereidenopdetoekomst, f
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ACTUALITEIT

Waterschappen
pakken lozingen
buitengebied aan
DewaterschappenAaenMaasenDeDommel
gaangemeentenhelpenmethersanerenvan
ongerioleerdclozingeninhetbuitengebied.De
waterschappensteunendeaanligvanriolering
financieel, maarvervullenopverzoekvande
gemeenteookeenactieverolbijdecollectieve
aanschaf, hetbeheerenonderhoudvanIBA's.
Metgeïnteresseerdegemeentenwordteenafzonderlijkeovereenkomstgesloten.Dewaterschappenzetten hiermeeeeneerstestapnaareenmeer
structurelesamenwerking inde(a/valjwaterketen.
VoordezeaanpaksteltwaterschapAaen
Maas8,5miljoen eurobeschikbaar, waterschapDeDommel spendeert 2miljoen euro.
Gemeenten kunnen subsidiekrijgen alsze
kiezenvoordezogeheten bredezorgplicht.
Dithoudt indatvoorelkelozereenoplossingwordrgezocht.Een'smalle zorgplicht'
houdt indateengemeentevooreenlozer
ontheffing aanvraagt bijdeprovincie,omdar
dekostenvooraansluiting onevenredig
hoogzijn.Desaneringvandezelozingisdan
deverantwoordelijkheid vande betteffende
burgers ofbedrijven.Desubsidie bedraagt,
bij aansluitingophetriool,2000europer
aansluiting.Oplocatieswaardit niethaalbaaris,wordtdeaanlegvan hoogwaardige
IBA'smet 550euro gestimuleerd.
Dewaterschappen stellendateenindividueleaanpak totvetsnipperingleidten
ongewenst isvanuit toezicht, beheer, efficiëntie-enkostenoogpunt.Metdebrede
zorgplicht wordt,volgensde waterschappen,
rechtgedaanaanhet gelijkheidsbeginsel:
gemeenteenwaterschapzorgen voorde
saneringvandenormaliter 'ontheven' lozingen.Debetreffende bewonersworden 'ontzorgd',ongeacht dekeuzevoor aansluiting
ophetfioolofhetgebruikvaneenIBA. f

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH 2 0,
danmoetdezeminimaaltweewekenvoor
eventueleplaatsingopderedactiebinnen
zijn.Dekopijsluitingvooreenvolgend
nummer isdusaltijd opdedagdatH20
uitkomt.Foto'senandergrafisch materiaal
bijeenartikels.v.p.perpostopsturen!

H 2 0 I: 2-2004

J5

