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Deenormetechnologischeontwikkelingen mdeze eeuw hebbeninvelerleiopzichten enoptalvan
terreinen.geleidtotimponerendeprestatiesendikwijlsooktotaanzienlijke maatschappelijke verbeteringen.Ookophetterreinvandesanitatie endemilieuzorg isveelbereikt.Dit betekentechterniet
datbijdegekozenaanpak indesamtatiesectorgcenkanttekeningen kunnenwordeiigcplaatst.
Zijngroteinvesteringen indezesectoren
werkelijk nodig?Zijn ergeenandereoplossingenvoordeproblemen?Inbredekring
groeit hetinzichtdatjuist opgebiedenals
milieuzorgensanitatieserieusinvulling moet
wordengegevenaanbegrippen alsduurzaamheid,preventieenrobuustheid.Hoewelover
duurzaamheid veelwordtgeschrevenen
gesproken,blijkt bijlezingvanliteratuur1W''Mspraketezijnvanveelspraakverwarring.DeCommissieBrundtland diehet
begripindertijd (her)introduceerde, geeft
daartoemethaardefinitie ookwelaanleiding.
DeBrundtland-commissie accepteert
weliswaareennieuwtijdperk vaneconomischegroei,maardanuitgaandevaneenbeleid
datdeindenatuur beschikbare hulpbronnen
instand houdtenuitbreidt,enmeteenwaarborgdatdearmeneerlijkzullen deleninde
middelendienodigzijnomdiegroeite
dragen.
Hetgroteprobleemlijkt echterdatde
zakendikwijls zeerverkokerdwordenaangepakt.Dooréénenanderslechtstebetrekken
opdeelgebiedenzoalswaterbeheer ofzelfs
onderdelendaarvan,bestaathetgevaatdatin
zijn totaliteitjuistweinigduurzaam wordt
gewerkt.Duurzaamheid dientzobreedmogelijk intijd enruimteteworden beschouwd.
Alsmendittenaanzienvansanitatie
probeertendaarnaastserieusaandacht
besteedtaanbegrippen alspreventieen
robuustheid,dan kaneenaantalcriteria
wordenopgesteldwaaraanminimaaldientte
wordenvoldaan:
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Preventievanhetoptreden vanvervuiling
vanwater,bodemenatmosfeer, inclusief
emissievanbroeikasgassen en diffuse
verontreiniging;
Toepassingvanmethoden entechnieken
dieeenlaagenergie-en grondstofverbruik
combinerenmeteenhogeefficiency enzo
mogelijktechnischeeenvoud,zodatze
overalgemakkelijk kunnen wordenaangewend.Metbetrekkingtothetgebruikvan
grondstoffen moetmetnameookworden
gedachtaanhetgebruikvanschoonwater
voorwegspoelen vanvuil;
Winningvanenergiedragers(biogas)en
grondstoffen uitafvalstoffen, zoals
nutriënten, bodemverbeteraars engereinigdwateren hergebruik;
Toepassingvanmethodenensystemendie
robuust zijn,datwilzeggenweinigkwetsbaarvoorbijvoorbeeld natuurrampen en
sabotage.
Beschouwenwedehuidigecentrale,sterk
civieltechnischgeoriënteerde aanpak inhet
lichtvandezecriteria,metnamedieinde
publiekesectorvandesanitatieeninde
milieuzorg,dankunnenweconstaterendat
dezeinvelerleiopzichten nietvoldoen.
Preventie
Dehuidigeinzamelingvan huishoudelijk
afvalwater leidt totverdunningvanporentieel
voorhetmilieugevaarlijke stoffen, zoals
pathogenen, nutriënten enchemisch zuurstofverbruik. Bovendien noopthetsysteem tot
illegalelozingvanmilieuvreemde stoffen op
hetriool,watuiteindelijk leidttot diffuse

IndeWestersewereldwordengeavanceerdewaterzuiveringsinstallaties gebouwd,
diehetgrootstegedeeltevandeverontreinigingverwijderen.Inveellandenindewereld
isditechterniethaalbaar,resulterend in
lozingvannietofonvollediggezuiverdrioolwaterenonnodigevervuilingvanrivieren,
merenenzeeën.Lozingvannietofslecht
gezuiverdrioolwater leidtnaastvervuilingvan
waterbovendien totongecontroleerdeemissiesvanhetsterkebroeikasgasmethaans).
Technieken
Ineenhuishouden wordenzowelgeconcentreerde(faecaliën enurine)alsverdunde
afvalwaterstromen, zoalsbad-,douche-en
waswater,geproduceerd.Bijdehuidigeaanpak
wordendeverschillendehuishoudelijk afvalwaterstromen gezamenlijk ingezameld en
vervolgensveelalovereengrote afstand
getransporteerd naareenconventioneleaërobe
waterzuiveringsinstallatie. Dezewijzevan
inzamelingentransport vereisthetgebruik
vangrotehoeveelheden waterreneinde
verstoppingen vanleidingen tevoorkomen,
waardoorgrotehoeveelheden drinkwatervoor
oneigenlijke doeleinden wordengebruikt,
geconcentreerdeafvalwaterstromen worden
verdund endezelaatstewordenvervuildmet
extraCZV,pathogenenennutriënten uit het
toiletwater.
Gecombineerde inzamelingentransport
vanafvalwater enveelalregenwater heeft de
volgendeconsequentiesvoordedaaropvolgendebehandeling:
Alsgevolgvandesterkeverdunningisde
toepassingvanprincipieel duurzame
behandelingsmethoden, zoalsanaërobe
(voor)zuiveringgecombineerd met
fysisch-chemische methodenveelmoeilijker.Daarmeewordtdemogelijkheid om
nuttigebijproducten (grondstoffen) zoals
biogasennutriënten tetugtewinnen vrijwel onmogelijk;
Omwillevandevolksgezondheid enhet
bereikenvaneenzonatuurlijk mogelijke
kwaliteitvanhetwaterigemilieu,worden
doorderegelgevendeoverheid,delozingseisenmetnamevoorstikstofen fosfaat
steedsverderaanscherpt,waardoor steeds
meermoetwordengeïnvesteerd ininnovatievehightechzuiveringsmethoden.Dit
leidttot versneldeafschrijving vanopzich
goedfunctionerende bestaande installaties
(dustot kapitaalvernietiging), tot opofferingvankostbarelegeruimte(vooralin
hetwestenvanhetland)voordebouwvan
geheelnieuwe zuiveringsinstallaties,
pompstations enoverstorrvijvers.
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Dehuidigecentraleaanpakheeft niet
alleengevolgenvoorde afvalwaterbehandeling.Deaanlegenrenovatievandeprincipieel
nietduurzamerioolsystemengaattevens
gepaardmetgebruikvangrondstoffen, ongeriefinstedenendorpendoor graafwerkzaamhedenenverstoringvandebodem.
Winning uit afvalwater
Zoalsreedsopgemerkt,wordt terugwinningvanenergieennutriënten uit totaal
ingezameldhuishoudelijkafvalwater sterk
bemoeilijkt. Daarnaastgaatdeaërobezuiveringmankaaneengigantischeproductievan
surplusslib,welketezeervervuildismet
zwaremetalenomtekunnen wordenhergebruikt indelandbouw.Deverwerkingvandit
slibleidttothogekosten.Alvorenshetslib
verderwordtverwerkt,wordtmetnameopde
grotererioolwaterzuiveringsinstallaties slibvergistingtoegepast,hetgeenresulteertinde
productievanbiogas.Detoepassingvanbiologischenutriëntenverwijdering leidtechtertot
eentoenamevandeproductievansecundair
slib.Secundairslibbestaatvoornamelijk uit
aërobebiomassa,welkeanaëroobslechtbiodegradeerbaarisendaaromleidttotlagereenergieopbrengsten,enbovendienishetvergiste
slibrelatiefslechtontwaterbaarf.
Hetincentrale waterzuiveringsinstallaties
gereinigdewaterzouinprincipevoorhergebruik inaanmerkingkunnen komen,warehet
nietdathetwatervervandepotentiële
gebruiker wordtgeproduceerdenadditionele
stappenvoordeverwijdering vanpathogenen
uitdetotaleafvalwaterstroom noodzakelijk
zijn.Erwordtweliswaardelaatstejarenveel
gepraatoverdeleveringvanhuishoudwater
uit(riool)water,maargeziendebetrekkelijk
gecenrraliseerdeaanpakdiede bedrijfstak
drinkwaterookdaaringedachtenheeft,wordt
ditwaarschijnlijk eentekostbareaangelegenheid/).
Duurzame en hoogwaardige
sanitatie
Bijeennieuweaanpakvansanitatie,
transport,behandelingenhergebruikvan
huishoudelijke afval(water)zalaande
genoemde duurzaamheidcriteria moeten
wordenvoldaan.
Hoeweltoonaangevendeautorireiten uit
depubliekesanitatie-sector,zoals
Harremoës2),metuitsprakenals"Thereisno
miracle'lowtech'solution insight,becauseit
isasocialrather rhan technicalproblem"ons
willendoengelovendatDecentraleSanitatie
enHergebruik(DESAH)eenutopieis,isin
feitehettegendeelwaar.
Degevestigdebedrijfstak werkzaaminde
publiekesectorkanwatditbetreft eenvoorbeeldnemenaandeaanpakvandeprivate

industriëlesectorinNederland,waarDESAHsystemensindsdejarenzeventigmetzeerveel
succeswordengeïmplementeerd.Bovendien
zijn hier,mededankzijdoordeoverheidmee
gefinancierde onderzoeksprogramma's (onder
andereEET), delaarstejaren ontwikkelingen
opganggekomendiebijtalvan bedrijven
zullenleidentoteenvergaandsluitenvan
stof-enwaterkringlopen.Erisbewustgekozenvoormethoden entechnieken tenbehoevenvanpreventievanvervuiling,hetgeconcentreerd houdenvanafvalwater, hetafscheidenvanrisicovolleenmoeilijke afvalwaterstromen envoortoepassingvanduurzameen
robuustebehandelingsmethoden.Men heeft
invelegevallenzelfde behandeling terhand
genomenenisdaarbij anaërobe(voor)zuiveringalsprimairemethodegaangebruiken.
Ookindepubliekesectorvandesanitatie
bestaanuitstekendemogelijkheden vootde
ontwikkelingvanDESAH-systemen.Het
'centraledenken'heeft geleidtothetgebruik
vangrotehoeveelheden watervoorrransport.
Deverdunningen mengingvan afvalwaterstromen dieditmetzichmeeheeft gebracht,
heeft dekeuzevandedaaropvolgendewaterzuiveringendemogelijkheden vanterugwinningenhetgebruik vangrondstoffen sterk
beperkt.Wanneerdecentrale inzameling
wordttoegepast,vervalrdenoodzaaktothet
gebruikvangrotehoeveelheden watetvoor
transportenwordtdaarmeede mogelijkheid
gecreëerdombehandelingstechnieken toete
passen,diegerichtzijn opterugwinningen
hergebruikvanwaardevollestoffen. Hetisvan
cruciaalbelanghetsterkvervuildeenzeerrisicovolletoiletafvalwater, metvoordemens
gevaarlijkepathogèneorganismenenvoorhet
waterigmilieuschadelijke nutriënten,
gescheidentehoudenvandeoverigeweinig
vervuilde'grijze'afvalwaterstromen (was-,
doucheenanderafvalwater).Dezegeconcentreerdestroom kan-eventueeltezamenmet

hetkeukenafval -opofnabijdewoonplekin
eenanaërobeinstallatiewordenbehandeld,
bijvoorbeeld indekelderruimtevaneen
gebouwofergensindewoonwijk8).Detechnischemogelijkheden hiervoorzijn inprincipe
aanwezig?).Ookdeverdunde,grijze afvalwaterstromendienenzomogelijk opofzeer
nabijdewoonlocatietewordenbehandeld.
Hetgrijzeafvalwater isrelatiefweinig
vervuildenbevatvoornamelijk CZVenvrijwel
geennutriënten enpathogenen.Ditbiedtde
mogelijkheid totdetoepassingvanrelatief
eenvoudigesystemen,zoalszandfiltratie of
gebruikvaneenhelofytenfilter, diebovendien
goedinpasbaarzijn indewoon-enwerkomgeving.Hetisduidelijk datzoweldeinzameling,hettransportalsdebehandelingopeen
hygiënischeverantwoorde,efficiënte en'geriefelijke' wijzedient tegebeuren.Vangroot
belangisdatdemethodenwordengeaccepteerddoordebewonersendatdieactiefparticiperen.Daardoorzalherlozenvanongewenstestoffen wordenteruggedrongenen
daarmeedemogelijkheden tot hergebruik
vergroot.
BinnenhetlopendeKiem-EET-projectzal
informatie wordenverzameldoverdetechnischeeneconomischehaalbaarheid vande
benodigdealrernatieveinzamelings-,
transport-enbehandelingssystemen.Het
conceptbeoogtbovendiendeproductieenhet
gebruikvanenergiedooranaërobevergisting
enhergebruikvanorganischereststoffen en
nutriënten indelandbouw.Hoewelhetgeen
onderdeeluitmaakt vanditKiem-EET-projecr,
kanwatbetreft ditlaatsteaspectworden
gedacht aanstimuleringvanurbanelandbouw,met nameinontwikkelingslanden.De
mogelijkheden vanhetgebruik vanhetbehandeldewatertenbehoevevanreductievan
leidingwaterwordenmedeinbeschouwing
genomen,zijheroriënterend.

HetDESAH-conceptvooreennieuwbouwsimatie.
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HetisduidelijkdatDESAH-systemen
voorbestaandewoonwijkenengebouwen,
waarinmenselijkeuitwerpselennogmetzeer
veelwatetwordenweggespoeld,nietoptimaal
kunnenwordenaangewend.Doorgescheiden
inzamelingvandezwarteengrijzewaterstromen,kunnendemogelijkheden vantoepassingvanmeetduurzametechniekenvootde
behandelingenhetgebruikechtetteeds
aanzienlijkwordenverbeterd?)'10!.Zelfs
wanneeralleendemogelijkheidbestaattotde
inzamelingvantotaalhuishoudelijk afvalwater,zijnmogelijkhedenvoordecentrale
behandelingvoothanden.Zekerinaride
gebiedenishergebruikvananaëroobvoorgezuiverdrioolwatetindelandbouwten
behoevevanirrigatieenbemestingeen
aantrekkelijkeoptie.
HetbehoeftgeenbetoogdatdeDESAHaanpaksterkmultidisciplinairis,metinbteng
vanmilieutechnologenencivieltechnici,
landbouwkundigen,stedenbouwkundigen,
architecten,huishoudkundigen,planologen
ensociologen.•
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