Bereiding van biologisch stabiel drinkwater na biologische
nitraatverwijdering uit grondwater

Inleiding
In het begin van de jaren '80 werd duidelijk dat op sommige plaatsen een toename
van het nitraatgehalte in grondwater optrad
en gevaar bestond voor een normoverschrijding. Daarom werd in 1985 besloten
te starten met onderzoek naar de toepasbaarheid van biologische nitraatverwijderingstechnieken bij de bereiding van drinkwater uit grondwater (afb. 1).Een aantal
biologische processen was op dat moment
in Frankrijk en Duitsland in gevorderde
staat van ontwikkeling [1,2,3].

distribueren met een persistent desinfectiemiddel. De waterleidingbedrijven in Nederland daarentegen streven naar de distributie
van biologisch stabiel drinkwater. In dit
artikel worden de belangrijkste resultaten
van het onderzoek naar een bovengrondse
nabehandeling voor de bereiding van
biologisch stabiel drinkwater na het
ethanol vastbed proces beschreven.
De proefinstallaties van het ethanol
vastbed proces
Het onderzoek is uitgevoerd met twee
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Aß. 1 - Schematische voorstelling van debiologische
nilraalvcrwijdering.

Deze processen hadden vanwege de afvalstoffenproblematiek de voorkeur boven
fysisch/chemische technieken [4]. Vanaf
1985 is onderzoek verricht naar de toepassing van het zwavel/kalksteenproces [5].
In 1990 startte het onderzoek naar het
ethanol vastbed proces [6, 7,8].
Toepassing van intensieve biologische
processen voor de verwijdering van nitraat
uit grondwater vormt een gevaar voor de
microbiologische kwaliteit en de biologische stabiliteit van het geproduceerde
drinkwater [9, 10].Een goede nabehandeling is dan ook noodzakelijk.
In Frankrijk en Duitsland [1,3,11,12] wordt
het gedenitrificeerde water nabehandeld
met een enkelvoudige of een dubbele nafiltratie en is het gebruikelijk drinkwater te

proefinstallaties tussen 1990 en 1995. Op
de locatie Vierlingsbeek (NV Waterleidingmaatschappij OOST-BRABANT; WOB)
werd nitraat verwijderd in een neerwaarts
doorstroomde bioreactor met een vacuümontgassing als voorbehandeling.
De nabehandeling bestond uit een dubbellaagsfilter en een tweede nafilter, eerst
gevuld met actieve kool en daarna met
zand.
Te Roosteren (NV Waterleiding Maatschappij LIMBURG; WML) werd een
opwaarts doorstroomde bioreactor onderzocht met als eerste nafilter naast elkaar
een dubbellaagsfilter en een DYNAsand
filter. Later werd de bioreactor onder overdruk neerwaarts doorstroomd en is een
zandfilter als eerste nafilter onderzocht.
Nitraatverwijdering
In beide bioreactoren werd een nitraatgehalte van 75 mg/l verlaagd tot minder
dan 10 mg/l door ethanol (energie/koolstofbron) en fosfaat aan het grondwater toe
te voegen. De werking van de bioreactoren
is elders beschreven [8,26].
De samenstelling van het water na de
bioreactor
Het water na het ethanol vastbed proces
week sterk af van de kwaliteit gewenst voor
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Samenvatting
De haalbaarheid van het gebruik van
een biologisch proces voor de verwijdering van nitraat uit grondwater
voor drinkwaterbereiding is sterk afhankelijk van de nabehandeling. Onderzoek
is verricht naar de ontwerpcriteria voor
een bovengrondse nabehandeling na het
ethanol vastbed proces.
Met een dubbellaagsfilter en een zandfilter kan biologisch stabiel drinkwater
worden geproduceerd als het ethanolgehalte na de bioreactor minder dan
0,1 mg/l is.
Een nadesinfectie met UV is nodig
om te kunnen voldoen aan de normen
voor de microbiologische water
kwaliteit. Aanbevolen wordt om het
ethanol vastbed proces toe te passen
op een deelstroom van de productie
om het relatief hoge aantal (onschadelijke) bacteriën in het eindproduct te
verlagen door opmenging met niet
biologisch behandeld grondwater.
Een bodempassage na de ethanol bioreactor is waarschijnlijk ook toepasbaar.
Een dergelijke nabehandeling is, mits
lokaal toepasbaar, vanwege eenvoud,
kosten en betrouwbaarheid, aantrekkelijker dan een bovengrondse
nabehandeling.

drinkwater (tabel I). Resten ethanol
werden aangetoond; in 30% van de
monsters was het gehalte hoger dan de
aantoonbaarheidsgrens (0,1 mg/l). Tevens
bevatte het behandelde water nitriet, een
tussenproduct van de nitraatafbraak.
Het gehalte bacteriële biomassa, (MFI, het
ATP-gehalte en de koloniegetallen; Box 1),
was hoog en er trad vermeerdering van
Aeromonas bacteriën in de bioreactor op.
Ook had het water een hoog AOC-gehalte
(ethanol en tussenproducten van de microbiologische activiteit).
Beschrijving van de nabehandeling van
het ethanol vastbed proces.
De nabehandeling waarmee drinkwater kan
worden geproduceerd dat voldoet aan de
microbiologische normen en de streefwaarden voor biologisch stabiel drinkwater
bestaat uit een beluchting, een dubbele
filtratie en een nadesinfectie met UV(afb. 3).
Het eerste nafilter is een dubbellaagsfilter
met een vlokmiddeldosering en heeft tot
doel ethanol en nitriet volledig en
biomassa zoveel mogelijk te verwijderen.
DYNAsandfiltratie en zandfiltratie bleken
onder de onderzochte condities te Roosteren minder effectief voor de verwijdering
van biomassa [21,22].Het tweede nafilter
is een zandfilter met een contacttijd van
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TABEL I - De kwaliteit van hetgrondwater na de bioreactoren destreefwaarden en normen voor het drinkwater.
Ethanol vastbed bioreactor
Parameters a )

P50 b )

Ethanol (mg/l)

AOC (ng ac-C eq/1))
Nitriet (mg/l))
Troebelheid (Fte)
MFI (s/l2))
ATP (ng/1))
KG22 (kve/ml)
KG37 (kve/ml)
Aeromonas (kve/100ml)

P90 b )

Drinkwater
(Streefwaarden
en normen; [ref.]}
d

< 0,1 (70%)
70c)
0,07

127
2,9

<AG )
< 10 [13]
<0,01

0,33
31
150')
2,5xl04
1300
410

0,45
41
241
5,6x104
4900
3700

<0,1
< 3 [14]
< 5[14]
< 100 [15]
< 10[15]
<20 [14]
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a

) Voor omschrijvingen zie Box 1;
) P50 en P90 resp. 50- en 90-percentielen;
c
) Na bioreactor met zwavel: A T P = 250 en AOC = 35-1000 [10];
d
) AG = aantoonbaarheidsgrens.

Afb. 3 - Het nitrietgehalte in het effluent van het dubbellaagsfilter bij eenlaag en eenhoogzuurstofgehalte in het
influent.

b

Box 1:Bepaling van het gehalte biomassa (microbiologische kwaliteit)
en de biologische stabiliteit van
(drink)water
Hetgehalte bacteriële biomassa (levend
en dood) inwater is met de volgende
technieken bepaald:
- koloniegetal bij 22 en 37°C: KG22 en
KG37 in kolonievormende eenheden (kve)
per ml (NEN6560 en6550);
- gehalte Adenosine trifosfaat (ATP) in ng/l
[10]; een biochemische verbinding aanwezig
in alle levende cellen;
- troebelheid (FTE);
- membraan filtratie index (MFI):de filtreerbaarheid van water door een membraanfilter
met0,45 \>.m poriegrootte is een maatvoor
de aanwezigheid van deeltjes [16], ook
bacteriën [17];
De biologische stabiliteit van (drink)water is
bepaald met:
- AOC bepaling (incl. ethanol [18,19]);
- de biofilmmonitor [20].Devormingvan
biomassa (ATP) op glazen ringen,continu
doorstroomd met hette onderzoeken water,
wordt bepaald. Biofilmvormingssnelheid is
pg ATPper cm2 per dag (BVS) en de biofilmvormingspotentie is pg ATP/cm2 na 100
dagen (BVP).

ca. 40 minuten waarmee biologisch stabiel
drinkwater met een laag biomassagehalte
moet worden geproduceerd. Vulling van dit
filter met actieve kool kan eveneens
worden toegepast als naast nitraat ook
organische microverontreinigingen moeten
worden verwijderd. Bij een dergelijke
vulling moet rekening worden gehouden

met vermeerdering van dierlijke organismen waardoor een nabehandeling met
microzeven noodzakelijk is. Het water
wordt tenslotte nagedesinfecteerd met UV
om hoge koloniegetallen en periodiek
hoge aantallen Aeromonas bacteriën te
verlagen.
Zonder microzeven zijn de kosten van deze
nabehandeling ca. 50% van de totale
kosten die zijn geraamd op f 0,50 à f 0,80
(piekfactor resp. 1en 1,83; [8]).
Het belang van een laag ethanolgehalte
na de bioreactor
Een belangrijke randvoorwaarde om de
gewenste waterkwaliteit met de beschreven
nabehandeling te bereiken is een laag
ethanolgehalte in het water na de bioreactor. Dit is belangrijk om de volgende
redenen:
- bij concentraties boven 5 mg/l ethanol
wordt het eerste naftlter anaëroob en treedt
verstopping door biomassa op.
- aërobe afbraak van ethanol door heterotrofe bacteriën verloopt sneller dan de
aërobe omzetting van nitriet naar nitraat
door Nitrobacter bacteriën (nitrificatie), een
autotroof micro-organisme. De nitrificerende bacteriën functioneren minder
optimaal bij een laag 0,-gehalte [23]. Dit
wordt bevestigd met de waarneming dat de
nitrietverwijdering in het dubbellaagsfilter
verbeterde nadat het 0,-gehalte in het
influent was verhoogd van 6,5 naar 9 mg/l
(afb. 3).

- Omzetting van hoge concentraties
makkelijk afbreekbare verbindingen
(o.a. ethanol) in een ftlterbed leidt tot de
vorming van biomassa [24, 25] en vermindert de verwijdering van bacteriën.
De beoordeling van de biologische stabiliteit van het water na het eerste, maar met
name na het tweede nafilter, heeft geleid
tot een voorwaarde van < 0,1 mg/l ethanol
in het water na de bioreactor. Onder deze
conditie bleef het AOC-gehalte na het
dubbellaagsfilter < 15 (jig/1 (afb. 4) en was
de biofilmvormingspotentie van het water
na het tweede nafilter gevuld met zand
(periode ZF) het laagst (afb. 5). Een dergelijk laag ethanolgehalte na de bioreactor
wordt bereikt door (i) een geregelde
ethanoldosering voor een onvolledige
nitraatverwijdering en (ii) een juiste wijze
van spoeling van de bioreactor waarmee
het ontstaan van voorkeurstromen kan
worden voorkomen [8,26].Het zuurstofAfb. 4 - Ethanol in het influent (a) en het AOC-gehalte
in hel effluent (b) van het dubbellaagsfilter.
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van het effluent van het filter met actief
kool en zand was nauwelijks verschillend
(tabel III).
De vereiste verlaging van biomassa werd
alleen voor de troebelheid en het koloniegetal bij 37°C bereikt. De norm voor het
koloniegetal bij 22°C (KG22) en de streefwaarden van de MFI en het ATP-gehalte
voor drinkwater zijn met de nabehandeling
niet gehaald. Dit betekent dat het geproduceerde drinkwater een relatief hoog aantal
(onschadelijke) bacteriën bevatte.
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Afb. 5 - De ethanolbelasting (O) en hel zuurstofverbruik (-) van het eerstenafilter (a) en (b) debiofilmvormende eigenschappen van het water na het tweede nafilter in drie onderzoeksperioden: deperioden AKF1 enAKF2 gevuld met actief
kool en eencontacttijd van resp.18 en 36 minuten en deperiode ZF gevuld met zand.

Nadesinfectie en microzeven
Het water na de dubbele filtratie moet
worden nagedesinfecteerd. Niet vanwege
het vóórkomen van micro-organismen van
fecale herkomst; bacteriën van de coligroep, fecale Streptococcen en sporen van
sulfiet-reducerende Clostridia werden in het
water na de verschillende processtappen

verbruik van het eerste nafilter is een
goede controleparameter om overbelasting
van de nabehandeling met ethanol door
een calamiteit of een slecht functionerende
bioreactor (voorkeurstromen) te signaleren
(afb. 5a). Boven een verbruik van 1 mg/l
zuurstof is het van belang de ethanolbelasting van nafilter 1te beperken.

verlaging door dit filter was echter matig
(gemiddeld 33%), mogelijk als gevolg van
geringe resten vlokmiddel in het fikraat.
Door het tweede nafilter gevuld met actieve
kool werd eenzelfde biomassaverwijdering
gerealiseerd als met hetzelfde filter gevuld
met zand. De microbiologische kwaliteit

Verwijdering van biomassa door de
nabehandeling
Het water na de bioreactor bevat veel
bacteriën en de nabehandeling moet het
gemiddelde niveau van de verschillende
parameters met 70 à 99% verlagen
(tabel II).
De verwijdering van biomassa door het
dubbellaagsfilter is tijdens het onderzoek
te Vierlingsbeek geoptimaliseerd door aan
het influent een vlokmiddel (0,5 mg/l
FeCl 3 ) te doseren (afb. 6). In dit eerste
nafilter vond de grootste verwijdering van
biomassa plaats (tabel II). De MFI-

TABEL III - Dekwaliteit nahel dubbellaagsfilteren hettweede nafiltergevuldmetzand ofactieve kool.
Eerste nafilter
Dubbellaagsfilter
Parameters
(P5O-P90)")
Ethanol (mg/l)
< 0,1- 0,2
Nitriet (mg/l)
< 0,01 - 0,25
Troebelheid (FTE)
0,15-0,25
MFI (s/l2)
21 -40
ATP (ng/1)
28-48
KG22 (kve/ml)
5800 - l,5xl04
KG37 (kve/ml)
57 - 290
Aeromonas (kve/100ml)
2-30
Dierlijke org. (aantal/.m3)
NAb)
a

) P50 - P90 resp. mediaan en 90-percentiel;
) AG = aantoonbaarheidsgrens; nb = niet bepaald;

b

TABEL II - De gemiddelde procentuele biomassaverwijdcring door de nabehandeling.

Parameters
Troebelheid
MFI
ATP
KG22
KG37

100

Afb. 6 - Verwijderingspercentage van A TP door het
dubbellaagsfilter zonder (M) en met (O) vlokmiddeldosering.

l o o p t i j d p e r i o d e (dagen)

Vereiste
verwijdering
C/o)
70
>90
>95
>99
>99

90

%-waarnemingen
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Verwijdering door nabehandeling
Verwijdering
Verhouding
NAF1/NAF23)
(%)
>70
3,7
68
0,9
93
6,8
98
3,7
99,6
23,9

") Verhouding tussen %-verwijdering door eerste en tweede nafilter (> 1betekent grootste verwijdering in
nafilter 1 (NAF1)).

Iweede nafilter gevuld met:
Zand
Actieve kool
(P50-P90)
(P5O-P90)
nb b )
nb
< 0,01 - < 0,01
< 0,01 - < 0,01
< 0,1- 0,1
<0,1 -0,1
10,5 - 14
9,9 - 18
7 - 13
11-36
620 - 4300
440 - 1400
1 - 13
4 - 17
< 20 - 96
< 20 - < 20
NA
>VEWIN b )

normwaarden
voor drinkwater
< AG b)
<0,01
<0,1
<3
<5
< 100
< 10
<20
VEWIN

NA = niet aangetoond; VEWIN = aanbeveling.

niet aangetroffen. Nadesinfectie is continu
nodig om het KG22 en incidenteel de hoge
aantallen Aeromonas bacteriën in het
effluent van het tweede nafilter te verlagen
(tabel III; Afb. 7). Een UV-desinfectie met
een dosis van 200 J/m2 is ruimschoots
voldoende om de criteria voor het koloniegetal KG22 en het Aeromonas aantal in
drinkwater te halen [27,28].
Wanneer het tweede nafilter gevuld wordt
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Afb. 7 - Het aantal Acromonas bacteriën in het water na
de bïoreactor (-) ai na het tweede nafilter met actieve
kool (M) enzand (DJ.

met actieve kool dan bestaat de kans dat
na verloop van tijd de VEWIN-aanbevelingen voor dierlijke organismen in drinkwater worden overschreden ([29];
Tabel III). Nabehandeling met microzeven
kan dan nodig zijn.
De biologische stabiliteit van het
eindproduct
Op grond van het AOC-gehalte en de
biofilmvormende eigenschappen van het
water na het tweede nafilter met zand blijkt
dat met de nabehandeling biologisch
stabiel drinkwater kan worden bereid als
het ethanolgehalte na de bioreactor lager is
dan 0,1 mg/l (afb. 5; tabel IV). Een belangrijke onzekerheid is de invloed van het
relatief hoge aantal bacteriën in het water
na het tweede nafilter op de biologische
stabiliteit van het drinkwater tijdens opslag
en distributie.
De streefwaarden voor biologische stabiliteit van drinkwater kunnen ook worden
bereikt met een actief koolfilter. In een
dergelijk filter vindt echter ophoping van
biomassa plaats, zoals blijkt uit de
vermeerdering van dierlijke organismen
(tabel III). De actieve kool zal bovendien
na een niet nader vastgestelde looptijd
moeten worden geregenereerd om te
voorkómen dat de biologische stabiliteit
van het drinkwater afneemt door de afgifte
van sporen AOC.
Bodempassage of een bovengrondse
nabehandeling?
Nabehandelen door infiltratie en een
bodempassage is goedkoop, eenvoudig en

betrouwbaar. De technische haalbaarheid
van deze vorm van nabehandelen na biologische nitraatverwijdering wordt mede
bepaald door de infiltreerbaarheid van het
water. Infiltratie na een autotrofe bioreactor
op praktijkschaal te Montferland bleek
zonder veel verstoppingsproblemen te
verlopen [30].Naar verwachting is infiltratie en bodempassage ook na het ethanol
vastbed proces een goed alternatief voor de
bovengrondse nabehandeling. Het gehalte
biomassa en AOC in het water na de
ethanol bioreactor was vergelijkbaar met de
concentratie van deze bestanddelen in het
water na de zwavel bioreactor (tabel I).
Bovendien wordt bij het ethanolproces
geen sulfide gevormd. Dit is een voor
bacteriën makkelijk afbreekbare verbinding
die de infiltratie kan belemmeren.
Conclusies
Na biologische nitraatverwijdering met een
ethanol vastbed bioreactor kan met de
beschreven bovengrondse nabehandeling,
bestaande uit een dubbele filtratie en een
nadesinfectie met UV, drinkwater worden
geproduceerd dat voldoet aan de microbiologische normen en de streefwaarden voor
biologisch stabiel drinkwater. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het ethanolgehalte in het water na de bioreactor
minder is dan 0,1 mg/l.
Het geproduceerde water bevat nog wel
een relatief hoog aantal (onschadelijke)
bacteriën.
Aanbevelingen
Wanneer een bovengrondse nabehandeling
na het ethanol vastbed proces moet
worden toegepast, wordt aanbevolen een
deelstroom van de productie te behandelen. Door het eindproduct van de nabehandeling op te mengen met niet biologisch
behandeld grondwater kan het gehalte
bacteriën worden verlaagd.
Als echter de mogelijkheid bestaat om het
water na de ethanol bioreactor met behulp
van bodempassage na te behandelen
verdient dit de voorkeur. Met een dergelijk
proces, dat goedkoper, eenvoudiger en
betrouwbaarder is, kan zonder nadesinfectie aan alle streefwaarden voor de microbiologische kwaliteit van drinkwater
worden voldaan.

TABEL IV - De biologischestabiliteit na het dubbellaagsfilteren na het tweede nafilter gevuld met zand ofactieve kool
(gegevensvan afbeelding 5).
Parameters
biologische stabiliteit
AOC ((ig ac-C eq/1)
BVS(pgATP/(cm2-d))c
a

)
)
c
)
d
)
b

Dubbellaagsfilter
(P50-P90)3)

AKF1 )

15,5-260
nb a )

21
7"

Actieve kool
b

P50 - P90 resp. mediaan en 90-percentiel; nb = niet bepaald;
Perioden als beschreven in afbeelding 5;
BVS = Biofilmvormingssnelheid (Box 1);
BVS in eerste fase van de periode AFK2.

AKF2

Zand
b

ZI

;h

2.5

Streefwaarde
drinkwater
< 10
<5

Verantwoording
Het onderzoek vormde een onderdeel
van het VEWIN onderzoeksprogramma
en is uitgevoerd in nauwe samenwerking
met de heren A. J. M. E. Bekkers en
T. S. C. M. van de Wetering van de NV
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en
de heren H. J. A. Römgens en A.J. H. F.
Creusen van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg. Inhoudelijke en technische ondersteuning is verleend door de
heren J. P. van der Hoek, G. K. Reijnen,
J. W. N. M. Kappelhof, R. Voogt,
J. S. Vrouwenvelder en H. van der Klift.
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De Stichting RIONED vierde eind januari
haar 10-jarig bestaan en heeft dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Er gaat dan
ook zeer veel om in de rioleringswereld.
Voor vele tientallen miljarden guldens is
en wordt er aan riolering in de grond
gestopt. En als het aan de Stichting
RIONED ligt, zal de Nederlandse samenleving zich dit ook 'eeuwig' moeten blijven
welgevallen. Riolen - hoe goed van kwaliteit ze momenteel ook mogen zijn - ze
hebben en houden een beperkte levensduur, ze zijn per definitie weinig duurzaam!
Veel en duur onderhoud! Maar daarnaast
zouden velen werkzaam binnen de bedrijfstak 'riolering' het liefst ieder afzonderlijk
huis in het buitengebied willen doen
aansluiten op het 'systeem', want zeggen ze
(de argumematie!) 'het milieu moet worden
gevrijwaard van iedere vervuiling'. Ditgedoe
met riolering in buitengebieden gaat mij,
en met mij vele anderen, veel te ver!
Het begint op een soort milieuhysterie te
lijken. Want wat is nog het werkelijke
positieve milieu-effect van dit ondergrondse buizenwerk (met toebehoren) in
buitengebieden? Houdt men wel rekening
met de nadelige milieu-effecten die er
kleven aan de fabricage, aanleg, het onderhoud en het gebruik van een en ander?
Er bestaat hierover m.i. nauwelijks duidelijkheid; iedere organisatie bekijkt het
(althans voor zover ze dat doet) vanuit
eigen optiek, interesse en belangen'.
De Stichting RIONED vertegenwoordigt
een zeer machtige en belangrijke belangengroep; enig wantrouwen m.b.t. de ware
bedoelingen van de stichting lijkt op zijn
plaats. RIONED probeert de Nederlandse
bevolking, van hoog tot laag, riool'lievend'
te maken en/ofte houden. En met succes!
Riolering wordt alom beschouwd als een
'must', een voor vrijwel iedereen vanzelfsprekende zaak. De voordelen zijn voor de
(grotendeels ondeskundige) bevolking dan
ook evident. Weg met de 'troep' van de
woonplek! Maar, zoals bekend, nog slechts
enkele jaren geleden werd het rioolwater
ongezuiverd op het oppervlaktewater
geloosd, en in zeer veel landen gebeurt dat
nog.

in het verleden zeer waarschijnlijk wel
'duurzame alternatieven' hadden kunnen
worden ontwikkeld, mits daaraan tijdig
prioriteit was gegeven. Maar dat is niet
gebeurd! En daarmee dreigt thans het grote
gevaar dat onze samenleving voor eens en
altijd zit opgescheept met een peperduur
transportsysteem voor afvalwater. Tenzij...
thans aan de ontwikkeling van werkelijk
duurzame alternatieven de grootst mogelijke prioriteit zou worden gegeven!
Er liggen daarvoor enorme mogelijkheden!
En met mij zijn velen die opvatting toegedaan. Maar het vergt wel een goed
gecoördineerde multidisciplinaire aanpak!
En wordt het overigens ook niet eens tijd
(enigzins) af te komen van die zo sterk
civieltechnisch gerichte aanpak op het
terrein van afvalwaterbehandeling, en van
sanitatie in het algemeen (en trouwens
diverse andere terreinen ook!). Leidt al dat
beton en asfalt niet tot vernietiging van
unieke Nederlandse landschappen, en
wellicht - op termijn - tot onleefbare
situaties in dit land?
Aan de grootschalige systemen van af afvalwaterinzameling, transportende (steeds verder
gaande) vergaandegecentraliseerde behandeling
kleven enorme nadelen.

De Stichting RIONED moet niet overdrijven met uitspraken als 'Nederland zou
zonder riolering onleefbaar zijn'. Men mag
(en moet) een groot geloof hebben in de
voordelen van dit transportsysteem (want
meer is het niet), maar mag niet de ogen
sluiten voor de nadelen die er aan kleven!
Men mag ons ook niet doen geloven dat er
in het verleden niet 'veel aantrekkelijker'
alternatieven hadden kunnen worden
ontwikkeld. Men gaat dan zijn boekje verre
te buiten. De RIONED-discipline beschikt
niet over de deskundigheid dit allemaal te
kunnen beoordelen. Mijn stelling is dat er

Enkele wil ik hier ter overweging voorleggen:
- grote hoeveelheden kwalitatief zeer
hoogwaardig leidingwater worden
misbruikt voor het wegspoelen van vast en
vloeibaar huishoudelijk 'afval'. Daarnaast is
er sprake van negatieve invloeden op de
waterbalans door puntlozingen van grote
hoeveelheden behandeld water (behandeld
afvalwater + regenwater), met incidenteel
zelfs lozing van ongezuiverd afvalwater
(overstort).
- i.p.v. hergebruik van residuen (afvallen
en afvalwater) leidt de huidige aanpak vaak
tot grootscheepse vernietiging van potentiële grondstoffen (met daarbij veelal nog
een hoog verbruik aan grondstoffen ook!).
- geconcentreerd vrijkomende - menselijke afvallen (feces) - worden in zeer sterk
verdunde vorm weggespoeld, met alle
gevaren vandien voor verspreiding van de
erin aanwezige - voor de volksgezondheid
risicovolle - stoffen en organismen (pathogenen). Is het niet waanzin feces te verdunnen?
- emissies van milieubelastende stoffen
(zware metalen, organische microverontreiningen, zuurstofbindende en vermestende stoffen) in water en bodem zijn
moeilijk te controleren, met name bij piekbelastingen (overstorten!).
- relatief hoog verbruik aan energie,
chemicaliën en bouwmaterialen voor
aanleg en onderhoud van riolering en
behandeling van afvalwater, alsmede over-

het ontbreken van ogen en pigmenten,
goed ontwikkelde chemische en mecha-

per liter. Ruim 20 stoffen zijn aangetoond
op diepten van meer dan tien meter.

