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Dewijk isgrotendeelsdoordegemeente
Groningenzelfontwikkeld,waarbij medewerkingisverleenddoordeprovincieGroningen
enhetvoormaligewatetschap Eemszijlvest.
Het watersysteem
Hetwijkwater inDrielanden bestaat uit
eenstelselvanwatergangen datdedriebuurtenomzoomt engedeeltelijk doorsnijdt.Een
deelvandewoningen isgesitueerdaanhet
water.
Dewaterlopen tussendebuurten zijn
gecombineerd metecologischegroenzones.
Eengrootdeelvandeoeversisnatuurvriendelijkingericht. Doorhetgrondwerk inde
groenzonesselectiefteverrichteniseen
verscheidenheid aanmilieus ontstaan.
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DeGroningsewijkDrielanden isaangelegd metecugeslotenwijkwatersysteem, waarophetgrijze
afvalwater van 110woningen wordtgeloosd. Hierin ligtde kernvaneenwatersysteem,datdeel
uitmaakt van de duurzame ontwikkeling vandeze wijk.Omdekwaliteit van lietwateropeenhoog
peiltehouden,wordthetgecirculeerd engezuiverd inhelojytenfilters. Deajgclopcii vierjaaris
onderzocht hochetwatersysteemfunctioneert enhochetwordtervarendoordewijkbewoners.De
resultaten zijnpositief:eenuitstekendewaterkwaliteit vormtthansdebasisvooreen natuurrijke
woonomgeving ineenduurzamestadswijk.
Drielanden isdeeerstewoonwijk inde
gemeenteGroningen waardeprincipesvan
duurzaambouwenopgroteschaalzijntoegepast.Drielanden heeft vanhetministerievan
VROMdevoorbeeldstatus duurzaam bouwen
gekregen.Eenbelangrijk onderdeelvande
duurzameontwikkeling vormthetgesloten
wijkwatersysteem (afbeelding 1), enmeer
specifiek dezuiveringvangrijs afvalwater
binnenditsysteem.Hiermeeheeft de
gemeenteGroningen eengeheeleigeninvullinggegevenaanhetomgaan metwaterinde
woonomgeving.
HetwatersysteemvanDrielanden isdoor
dezeintegratievanfuncties indedirecte
woonomgevingeenpilotproject inhetintegraalstedelijk waterbeheer geworden.Naar
hetfunctioneren vanhetwatersysteem isdoor
degemeenteGroningen eenonderzoekingesteld,waarvan inditartikelderesultaten
worden gepresenteerd.
Dewijk Drielanden isin1993/1994
ontwikkeld alsuitbreidingvandebestaande
wijkLewenborg,aandeoostkantvandestad
Groningen.Deeerstebewonerszijn erin1995
komen wonen.Dewijk isonderverdeeld in
driebuurten:Waterland,Zonland enMooiland.InWaterland(150woningen)ligtde
nadrukhetsterkstopduurzaam bouwen.Bij
deontwikkelingvanWaterland isveel
aandacht besteedaanwaterbesparing,hergebruik enscheidingaandebron.Debelangrijksteresultatenzijngevonden inwaterbesparingindewoning,afkoppelen van
verhard oppervlakenscheidingvanhet grijs
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enzwartafvalwater. Eriseendubbelrioolstelselaangelegd voordegescheideninzamelingvanhetgrijsenzwartafvalwater. Waterbesparingisgerealiseerddoorondermeer
toepassingvanwaterbesparende kranenen
douchekoppen.
Toepassingen diehetniethebbengehaald
zijn:composttoilet, vloeikas,eentweede
waterleidingnet,gekoppeld aan hergebruik
van regenwater.
Debewonerszijn middelseenfolder en
publicaties inhetwijkorgaan doorde
gemeentegeïnformeerd overdetoegepaste
technieken.Debewonerszijn hierbij aangezet
totmilieuvriendelijk gedrag("gootsteenetiquette"),hetgeen ineengtoot aantalgevallentotbegripenmedewerking heeft geleid.

A/fa. 1:

Bijzonder inDrielanden isdezuivering
vangrijs afvalwater binnendewijk.Van 110
woningen inWaterland wordthetgrijze afvalwater(alleafvalwater behalvedatvanhet
toilet)apart ingezameld engeloosdopeen
helofytenfilter. Nazuiveringwordthet afvalwatervermengdmetoppervlaktewater en
dooreentweedehelofytenfilter geleid.Hierna
belandt hetinhetwijkwater (zieafbeelding 2).
Deverversingscyclusduurt ongeveereen
maand.
Hethelofytenfilter voordezuiveringvan
hetgrijs afvalwater isvanhetvloeiveldtype.Er
isvoordit typegekozen inverbandmet
geringeaanlegkosten,eenvoudigebeheersbaarheid enflexibelecompartimentering.
Het helofytenfilter isontworpen opeen
aanvoervan40 kubiekemeterperdag,en heeft
eenoppervlaktevan3000vierkantemeter.De
dieptebedraagt 30cmenhetisbeplant met
riet.
Hettweedefilterisidentiek in afmetingen.Hetgrijs afvalwater wordtviaeenpersleidingverpompt naareeninlaatput.Achterdeze
put iseenkleinebezinkbakgeplaatst,van
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indruk ontstaan van de invloed van afvalwaterzuivering op het woonklimaat.

Compartimentering grijs arvalwaterziiveringssysteemDrieianden

In het najaar van 151915isvoor het eerst
proefgedraaid met het zuiveren van grijs
afvalwater in het helofytenfilter. In deze
periode bleek er een aantal problemente
ontstaan met dezuurstofhuishouding (zuurstofloosheid). Door beluchting van het influent middels een cascade en bijmenging van
oppervlaktewater en een deel van het effluenr
zijn deze problemen in1997grotendeels
verholpen. In tabel 1 iseen overzicht weergegeven van degemiddelde samenstelling van
influent en effluent en het gemiddelde zuiveringsrendement. Hieruit blijkt dat de zuiveringsprestaties van het grijs afvalwaterfilter
uitstekend zijn. Deaanpassingen aan de
inlaatzijde hebben niet kunnen voorkomen
dat er nogeen daling van het zuurstofgehalte
in de loop van het seizoen plaatsvindt.

Veiktaring
WOW: Wijteppoivlaktnraler
GAWP,Grij. «vahr.terfït«
VW: Viidiantognratai
WWF: Wijtaateriiltei
BW: Boezemwater

Ajb.ï.

Compartimenteringgrijsafvalwater-zuiveringssysteem indeGroningsewijkDrieianden.

waaruit het water via een cascade het
helofyrenfilter instroomt. Bijde instroom
wordt een evenredige hoeveelheid oppervlaktewater en een deel van het effluent bijgemengd. Deze ingrepen zijn gedurende het
onderzoek uitgevoerd om de aanvankelijke
zuurstofloosheid tegen te gaan.
Het wijkwater isafgesloten van de rest
van de polder. Het watersysteem wordt alleen
gevoed met regenwater en met effluent van
het grijs afvalwarerfilter. Bij een peildaling
van 25cm wordt automatisch water vanuit de
polder ingelaten. Dit is tot op heden niet voorgekomen.

Na het eerste filter doorstroomdte
hebben, wordt het effluent ongeveer zeven
maal verdund met wijkwater door het tweede
helofytenfilter geleid. Het uiteindelijke effluent blijkt tuimschoots aan deWvo-normte
voldoen.

gedaan voor toekomstige projecten.
Voorde controle opde werking van het
systeem iseen onderzoeksprogramma opgesteld waarin op een aantal punten de waterkwaliteit isbemonsterd. Het betreft hier het
influent (afvalwater), effluent (beide
helofyrenfilters) en het oppervlaktewater.
Hiertoe isgebruik gemaakt van analytisch
laboratoriumonderzoek, veldopnames en
beperkt biologisch onderzoek. Tevens is onderzoek verricht naar dezuurstofhuishouding in
het gtijs afvalwaterfilter en het wijkoppervlaktewater. Tijdens de onderzoeksperiode isook
door regelmatige contacten met bewoners en
eigen waarneming van deonderzoeker een

Er is in het onderzoek geen invloed van
het gezuiverde afvalwater op de kwaliteit van
het oppervlaktewater vastgesteld. De kwaliteit
van het oppervlaktewater voldoet volledigaan
deMTR-waarden volgens de vierde Nota
waterhuishouding. De zuurstofhuishouding
van het oppervlaktewater is nader getoetst
volgens de abiotische beoordeling van de
saprobiéring en eutrofiëring volgens het

Toetsingskader
Door de dienst Zuiveringsbeheer van de
provincie Groningen zijn de helofytenfilters
alszuiveringstechnisch werk aangemerkt.
Omdat het grijs afvalwater beide filters doorstroomt, isop het effluent uit het tweede filter
deWvo-norm van toepassing verklaard. Deze
komt ingrote lijnen overeen met de MTRnorm volgens de4eNota waterhuishouding,
waaraan ookhet wijkoppervlaktewater moet
voldoen.Door degemeente en de waterbeheerders is vanuit een gezamenlijk opgestelde
beleidsvisie integraal waterbeheer tevens de
specifiek ecologische functie aan het wijkwater
toegekend. Het wijkwater is bovendien
getoetst aan de hiervoor door de provincie
gestelde normen. Tenslotte vond nogeen toetsingplaats aan de abiotische maatstafvoor
saprobiéring en eutrofiëring volgens her eerste
en tweede IndicatiefMeerjaren Programma
(IMP).

Het onderzoek
Het onderzoek heeft twee hoofddoelen:
controleren ofhet systeem goed werkt en
evalueren waarbij aanbevelingen worden

Tabel 1:

Jaargemiddeldesamenstellingvan hetejjluentvanhctgrtjsajvahvaterfilter en reductievanie belangrijkste
stoffen tenopzichtevanhetinfluentinprocenten.
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eersteentweedeIMP.Hieruit volgtdatde
zuurstofhuishouding inbeidegevallenals
zeergoedwordt beoordeeld.
Hetwijkwater ontwikkeltzichecologisch
geziengoed.Inmiddels isdoordegemeenteen
hetwaterschapdespecifiek ecologische functieaanhetwater toegekend.Delozingvan
grijsafvalwater staatdeze functietoekenning
nietindeweg;aanvullend onderzoek naarde
ontwikkeling vandefloraenfauna moet
aantonen ofditdoeltypeindetoekomst
gehandhaafd kanworden.
Hetwoonklimaat inDrielanden wordt
overhetalgemeenalszeerpositiefervaren.Als
negatiefpunt komtvootaldegeuremissie uit
hetgrijs afvalwatetfilternaarvoren.Dezeer
directenabijheid vanhethelofytenfilter inde
woonomgevingzorgtafhankelijk vanweertypeenwindrichtingperiodiek vooreen
afvoerputlucht indewijk.Omwonendenen
voorbijgangers typerendegeur als"ecologischeputlucht"en"ophetwadruikt hetsoms
ookeenbeetje zo".Erisovergeuroverlast
echternognooitgeklaagd.Ditkanbetekenen
dathetallemaalwelmeevalt,maarhetkan

ookinhoudendatmennietpreciesweetwat
men tuiktofdatmengeenspelbreker wilzijn.
Conclusies en aanbevelingen
Inzijn algemeenheid kangeconcludeerd
wordendathetwatersysteem inclusiefde
helofytenfilters voldoenaandevoorafgestelde
eisen:heteffluent vande helofyrenfilters
voldoetaandeWvo-norm,dekwaliteit vanhet
wijkwater voldoetaandeMTR-normenhet
gekozenwatetregimebiedtvoldoendeveerkrachtenontwikkelingskansen vooreen rijk
aquatisch leven.
Ondanksdegoederesultaten kangesteld
wordendatdetoepassingvan helofytenfilters
voordezuiveringvangrijs afvalwater weinig
milieuvoordeel oplevert.Daarbij wordtde
geutemissiedoordeliggingindedirecte
woonomgevingalsongewenst beschouwd.
Dealgemene aanbevelingen richtenzich
vooralopdemonitoringen systeembeheersing
indetoekomst.Hetloontdemoeitedoorte
gaan methetvolgenvandeontwikkelingvan
dewaterkwaliteit envande natuurlijke
ontwikkeling.Aanbevolenwordthiertoeeen

programmavoorbiologisch kwaliteitsonderzoekoptezetten.
Eenverbetering kannogworden getroffen
inhet(plaatselijk] verdiepenvandewatergangenvangemiddeld 80 cmnaar plaatselijk
100 tot 150cm.
Tenaanzienvantoekomstige projecten
wordendevolgendeaanbevelingen gedaan:
Grijsafvalwater isechtafvalwater enhoort
feitelijk nietindedirecte woonomgeving
thuis.Hetiswenselijk eenruimeafstand van
bebouwing aantehouden inverband met
volksgezondheidsrisico's engeur.
Hetmilieurendement vanlokaalzuiveren
isgebaadbijzuiveringvanalleafvalwater. Dit
kanbijvoorbeeld ingevallenwaarriolering
zichopgroteafstand bevindt.Hierbij moet
wordenaangetekend datzuiveringvanzwart
afvalwater omveelgrotere helofytenfilters
vraagtendatgoedbeheervan helofytenfilters
eenarbeidsintensieve aangelegenheid is. *
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DeDiver iseenzelfregistrerend meetinstrument speciaal geschikt
voor het automatisch registreren van grondwaterstanden.
Via de ingebouwde drukopnemer meet de Oivernauwkeurig de
grondwaterstand in een peilbuis (vanaf 1") enslaat dezegegevens op in een intern geheugen.Het geheugen kanworden uitgelezen door middel van een uitleesunit eneen (portable) PCmet
EnviroMon software. Naast de D-Divervoor het meten vangrondwaterstanden zijn andere Diver-uitvoeringen beschikbaar, zoalsde
TD-Diver ende CTD-Diver voor het bewaken en monitoren vande
waterkwaliteit.
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