meterbij verschillende verblijftijden is
gebtuikgemaaktvanhetrapport 'Individuelebehandelingvanafvalwater bijverspreidebebouwing'vanhetministerievan
VROMuit 1989.Alsrandvoorwaardeis
gestelddatdeeffluentwaarden vandegeïnventariseerde alternatieven zullen moeten

ACHTERGROND

B R O N G E R I C H T E AANPAK SANITATIE I N NIET-KWETSBARE
GEBIEDEN

Alternatievenvoorde
septictankinhet
buitengebied

Tabel

inenig
steekmonster

Voorïjanuari 2005dienenopalleongerioleerdeperceleninhetbuitengebiedadequatelozmgsvoorzieningenteztjngetroffen. Inmet-kwetsbaarbuitengebiedschrijft artikel7vanhetlozingenbesluit
Wvohuishoudelijkafvalwatervoorombtjlozingentotvijfinwonerequivalenteneenseptictankvan
zes kubiekemeterteplaatsenojeengeltjkwaardtge voorziening tetreffen. Deplaatsing vandezeseptictankiseenkostbareaangelegenheid(circa3.200euroexclusiefaansluiting opdewoning]en
brengtbovendiennogalwatoverlastvoorbewonersmetzichmee. DoordeLettingaAssociatesFoundation(LeAF)enWageningcnUniversiteit isinhetkadervanhetSTOWA/EET-onderzoek'DEcenrralcSAnitatieenHergebruik'(DESAH)eenoriënterendestudieopmogelijkealternatieven uitgevoerd.Ditisgebeurdvanuitdeverwachting datopbasisvaneenbrongerichteaanpakvan de
huishoudelijkeafvalwaterstromen efficiëntere enduskosteneffectievere alternatievenvoordevoorgesteldeseptictankmogelijkzijn meteenvergelijkbaar zuiveringsrendement. Uitgangspunthierbijis
hetoptimaalgebruik makenvan bestaandeseptictankseuanderebestaande infrastructuur.
Inhuishoudens komen verschillende
afvalwaterstromen vrij(zieafbeelding 1).
Eenonderscheid wordtoverhetalgemeen
gemaakt tussengrijswater(bad-,was-en
keukenwater)enzwartwater (toiletafvalwater).Grijs water kanbovendien nogverder
onderscheiden worden,waarbij ookhetkeukenwater (afwaswater enwater afkomstig
vandevoedselbereiding) apartwordt ingezameld.Dezestromenverschillen aanzienlijk
inconcentratieendaaromkanhet wenselijk
zijn zeseparaat tebehandelen.
Bijveelwoningen inhetbuitengebied
wordtzwatt-engrijswaternunogapart

Afb. 1.

geloosd.Hetzwartwatet wordtdaatbij door
eenseptictankgeleid(gemiddeldegtootte
ongeveer tweekubiekemeter).Bijplaatsing
vaneenseptictankvanzeskubieke meter
inhoudzullendestromen samengevoegd
worden.

Aanpak
Bijdeinventarisatieendoorrekening
vanalternatievenisuitgegaan vaneen
dtiepersoonshuishouden (eengemiddeld
huishouden inNederland bedraagt 2,5personen).Voordeteverwachten verwijderingsrendementen vandeseptictankmet
vetondersteld volumevantwee kubieke

biochemisch
zuurstofverbruik
chemisch
zuurstofverbruik
zwevendestof

verwijderingspercentagem
enig
24-uurs
volumeproportioneel
verzamelmonster

<250
<750
<70

>30%
>75%

voldoenaandegesteldeeffluenteisen voor
IBAklasseI:

De alternatieven
Indestudiezijn vijfvariantengeïdentificeerd diepotentieelaandelozingseisen
kunnen voldoentegenlagereofvergelijkbarekosten (zieafbeelding 2):
• variant 1:keukenwateroverdeseptictank
Keukenwaterwordtinhetbuitengebied
overhetalgemeengeloosdmethetoverige
grijs watet.Keukenwater isechtereenkleine
enrelatiefgeconcentreerdestroom (ongeveer
2000mgCZV/1).Dehoeveelheid keukenwaterbedraagtperpersoonperdagzeventot
negen liter.Doorhetviadeseptictankafte

Indicatievande^emiddeldesamenstellingvandeverschillendeafvalwaterstromen.
parameter

chemischzuurstofverbruik
biochemisch zuurstofverbruik
zwevendestof
volumes(literperpersoon
perdag)
Zwartwater

36 I H 2 0

Emissie-eisenIBAklasseI.

22004

grijs
afvalwater

grijs
afvalwater
zonder
keukenwater

keukenwater

zwart
water

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

550
Z50

360

2.275

1-745

165

ca. 1.000*

700

75

45

ca. yjs*

850

90

8i

9

45

*ingeschatopbasisvanSTOWA-studieuit1998.

voerenkanhetsamen metzwartwater inde
septictankeen'milde' behandelingsstap
ondergaan.
InhetSTOWA-rapport 'Huishoudelijk
afvalwater -berekeningvande zuurstofvraag'
wordtberekenddatongeveer 15procentvan
hettotaalgeproduceerd CZVinhet huishoudenvrijkomtbijdevoedselverzorging.Ditis
ongeveer40procentvandetotalezuurstofvraagvangrijswater. OverdegehaltesBZVen
zwevendestofvankeukenwater isgeen informatiegevonden.Indedoorrekeningisdaaromaangenomen datdeCZV/BZV-verhoudingdezelfde isalsindetotalestroom
grijswater endatkeukenwaterbovendiende
helft vandezwevendestofin grijswater
bevat.Onderdezeaannames overschrijdt het
berekendeBZVindegecombineerdestroom
denormmetongeveer rienprocent(280
mg/l).Naarverwachtingkandoordeinstallatievanfdtermareriaal indebestaandeseptic
tankhetverwijderingsrendement ietsverhoogd worden,waardoorvariant 1 welaande
lozingsnorm kanvoldoen.

Aft).2:

Variant2gaatuitvanlozingvanzwart
wateropdemestkelder bij boerenbedrijven.
Dehuidigbeschikbareinformarie geeft aan
datditindemeestegemeenten wettelijkis
toegestaan(ditisafhankelijk vandebouwverordening).Welmoetrekeninggehouden
wordenmerdeexrrakostenvoor mesrafvoer.

• variant 4:plaatsingvaneenextraseptic
tank
Inditscenariowordt capaciteit
gecreëerd doorherplaatsen vaneenextra
septictank meteeninhoud vanvierkubieke
meter.Hierdoor wordtdezelfde hydraulischeverblijftijd gecreëerdalsindeseptic
tank vanzeskubiekemeter (14,8dagen).
Naarverwachringkanookmeteenkleiner
volume(driekubiekemeter)hetzelfde resultaatbereikt worden.Dekosten voorplaat-

Potentiëlealternatievenvoorplaatsirujvandeseptictankmeteeninhoudvanzeskubiekemeter.

Variant 1 vereist voornamelijk invesreringen inleidingwerk.Daarbij wordtervanuitgegaan dat heteffluenr vandesepric
tankenhetgrijswater (zonder keukenwarer)
gemengd wordt afgevoerd.
• varianten 2en3:gescheiden afvoer van
zwartwater naar mesrkeldersofmiddels
eenzogehetenNonOlettoilet;grijs
water enkeukenwater viadebestaande
septic tank
Dooraparteafvoer ofbehandelingvan
zwartwater wordthetbelangrijkste deelvan
devuillastafgescheiden. De overblijvende
stroomgrijswater kanoverdebestaande
septictank wordengeleid.Dezeseptictank
kandaarbij functioneren alsvervangeren
bezinker.Eenkorronderzoek indewijkPolderdrift inArnhem lietziendathet effluenr
vandeseptictank daarmeebijna zekeraan
deIBAI-normenkanvoldoen.Uitoriënterendemeringen doorWageningen Universiteitaangrijswater indezelfde wijk blijkt dat
doorbezinkinggedurende r,2dagende
gehalresCZVenzwevendestof aanzienlijk
gereduceerd kunnen worden.Uitderesultatenblijktdatdeeffluenrconcentraties voor
CZVenzwevendestofaandeIBAI-lozingsnormen kunnen voldoen.VoorBZVzijn
geenmetingen verricht.

plaarsegecomposreerd.Deurine wordr in
ditgevalsamenmethetgrijswater afgevoerd
ofseparaat afgezet indelandbouw.
Doortoepassingvanalternatieve,waterbesparende toiletsystemen indevarianten2
en3 kunnen aanzienlijke besparingen in het
drinkwaterverbruik wordengerealiseerd(20
tot35procent).

Voordeopslagvanhetzwartwater isextra
mestruimtenodigmethetoogophet winterseizoen.Hetextrabenodigdvolumebedraagt
uitgaandevaneenperiodevanvijfmaanden
ongeveer 27kubiekemerer,wanneergebruikt
gemaakt wordtvandehuidige toiletten.
Wanneerwaterbesparende toiletten worden
toegepast,bedraagrdeextramestopslagvijf
tot tienkubiekemeter.Teroriënratie,een
gemiddeldemelkveehouder (50 rot70koeien
exclusiefjongvee) heefr naarschatting 100à
r50kubiekemetermestopslag.
Variant3gaatuitvanvervangingvan
bestaande toiletten dooreen composteringstoiletofeenNonOlettoilet.Ditlaatsteis
eentoiletvandeStichtingTwaalfAmbachten,waarinfecaliën middelseencomposteerbarezak,dieinhettoiletwordropgehangen,apartworden ingezameld.Dezak
wordtafgevoerd met hetGFT-afval öfter

grijswater

Mestkelder
ofGFT

Waterbesparend
(variant 2)of
composteringstoilet
(variant 3)

(270 I per dag)
Lozing oppervlaktewater
Bestaande
septictank

CZV-'385
BZV-•200
Zw. Stof--25

Vananten2en3. Gescheiden afvoer vanzwartwater;grijswaterbehandeling inde bestaande septic
tank

Grijswater

Bestaande
toiletten
Bestaande
septic
tank
(2m 3 )

Extra septic tank
4 (of3?) m3

Lozing
oppervlaktewater
CZV - 520
BZV - 240
Zw. S t o f 50

Variant 4: Plaatsing van een extra 3-4 m3 septic tank

Grijswater

Extra septic
tank
(2-3 m3)

Bestaande
toiletten

Lozing oppervlaktewater
Bestaande
septic
tank
(2m 3 )

CZV i 535
BZV - 275
Zw. Stof-'70

Variant5: Plaatsing van 2-3 m 3septictankvoorgrijswater,gevolgddooropmengen stromen

HzO

2-2004 I 3 7

singvandezelaatstetank bedragen indicatief2.200euroexclusiefaansluiting opde
woningeneventuele infiltratievoorziening.
Vooreenseptictank vanvierkubieke meter
liggen deaanlegkosten uiteraard iets hoger.
•

variant 5:plaatsingvaneenbezinkervan
tweeàdriekubiekemetervoorgrijswater
gevolgddooropmengen vandestromen
Dezevariantisvergelijkbaar met variant
4indezindatextta volumewordt bijgeplaatst,inditgevalvoorbezinkingvangrijswater.Bijeenverblijftijd van 1,2dagenishet
teplaatsenextravolumeongeveereenhalve
kubiekemeter.Eenwatgroterebezinker
(tweeàdriekubiekemeter)lijkt raadzaam
met hetoogopopslagvanhettebezinken
residu.Hierdoor magverwachtworden dat
deeffluentkwaliteit ookverbetert.De
geschattekosten liggen daarmee ongeveer
ophetniveauvanvariant 4.Welzullen
mogelijkextra kosten inrekeninggebracht
moeten wordenvoordeseparate verwijderingvanhet grijswaterbezinksel.

Evaluatie
Intabel 2 worden deverschillende alternatievenvergelekenopbasisvandeberekendeeffluentkwaliteit eneenindicatievande
investerings-enoperationele kosten.Bijhet
interpreteren vanderesultaten dientrekeninggehouden teworden met het feit dat
dezestudieeenoriënterend karakter heeft
gehad.
Variant 1 (deafkoppeling vankeukenwater)lijktopbasisvandezeoriënterende stu-

Tabel;

dieeenveelbelovendemaatregel.Het effect
vanhetafvoeren vankeukenwater viadeseptictankopdeeffluentkwaliteit vandegehele
stroom ispotentieelgroot,gezienhet relatief
hogeCZV-gehalte.Dezemaatregel vereist
slechteenaanpassingvanhet leidingwerken
isdaarmeeaanzienlijk goedkoperdandeoverigealternatieven.Dooreengebrekaan
informatie watbetreft degehaltesBZVen
zwevendestofvankeukenwater waardoor
heteffect vanafkoppeling voordezeparametersnieteenduidigkanworden vastgesteld.
Varianten 2en3 (afkoppeling vanzwart
waterenafvoer vangrijswater viade
bestaandeseptictank)lijken eenvoudigeen
kostenbesparendemaatregelen omtevoldoenaandeeffluentnorm voorIBAI.Dekosrenzijn beperkr totdeinstallatievanalternatievetoiletsystemen endeaanlegen
aanpassingvanleidingwerk.Bijboerenbedrijven bestaat demogelijkheid tot lozing
vanzwartwater opdemestkelder.Dehuidig
beschikbare informatie geeft aandatdit in
demeestegemeenten mogelijk is(ditis
afhankelijk vandebouwverordening).Wel
moetrekeninggehouden worden met extra
kostenvoormestopslagen-afvoer. BijpercelenzondermestopslagkaneenNonOletof
composteringstoiletgeïnstalleerd worden.
Gebruikvanditsysteemzalafhangen van
bereidheid vanbewoners omeen dergelijk
alternatieftegebruiken.
Devarianten4en5zijn vergelijkbaar
metelkaarindezindatextravolumewordt
geplaatst (tweetotvierkubiekemetet).De

kosten hiervoorliggen indezelfde ordevan
grootteenzijn lagerdanbij plaatsingvan
eenseptictank vanzeskubiekemeter.Door
plaatsingvaneen(iets)kleinervolumeisde
overlast voorbewoners naar verwachting
ookiets minder.
Naast devarianten diebesprokenzijn in
ditartikelishetookmogelijk grijswater
separaat tebehandelen ineenbeluchtereactor.Onderzoekhiernaar doorRoyalHaskoning inopdracht vanhetBestuurlijk OverlegRioleringenFrieslandheeft aangetoond
dathiermeeaanzienlijke reducties invuillastgerealiseerd kunnen worden.

Conclusie
Uitdezeoriënterendestudieblijkt dat
meteenaanpakwaarin dehuishoudelijke
afvalwaterstromen gescheidenworden ingezameld enbehandeld ofafgezet potentieel
interessantealternatieven voordeseptic
tankmeteeninhoudvanzeskubieke meter
gevonden kunnen worden meteenvergelijkbare effluentkwaliteit maarmet lagere
investeringskosten. Degrootsteonzekerhedenindestudievormendeconcentraties
vankeukenafvalwater engrijs afvalwater.
Hiernaar zalmeeronderzoek moeten wordenverricht. •'
AdriaanMels
(Stichting Lettinga Associates)
Katarzyna Kujawa-Roeleveld
(Wageningen Universiteit)
Grietje Zeeman
(LeAF/Wageningen Universiteit)

Oriëntatieopdeeffluentkwaliteit endekostenvandeverschillendealternatieven.
verkorte titel

effluentkwaliteit

investeringskosten
kosten perjaar

operationele

+

90 euro'
5>oeuro 5

referentie

plaatsing van de6m 3 septic tank

variant 1

keukenwater over de besraande septic tank,
evt. aangevuld met rendementsverbetering
van deseptic tank
zwartwatet naar mestkelder, afvoer grijswater
viabestaande septic tank

+(?)

+

3200 euro
paar honderd euro
excl. menging
stromen 1
0-800euro 2

Non Olet toilet, afvoer grijswater via bestaande
septic tank
plaatsing vaneen extra septic tank (3-4m3)

+

800euro 3

+

meer dan 2200euro,
minder dan 3200euro 4

+M

minderdan2200euro4

variant2

variant3
variant4

variant5

plaatsingvanbezinker(2-3 m')voorgrijswater,
gevolgddooropmengen stromen

+(?)voldoetmogelijkaaneffluentnorm voorIBAI
+voldoetvrijwelzekeraaneffluentnorm voorIBAI
1

2
inschattingvanhetaanleggenvaneenleidingvoorkeukenwater.
aanschafvantweewaterbesparende toiletten.
4
kostenvantweeNonOlettoiletten.
bron:www.IbaHelpdesk.nl
5verwijdering vanslibuitdeseptictank.

3

38

H20

90euros+extra
mestopslag en
legen mestkelder
90euro'+
afvoer compost
90 euro'

90euro'

