Afvalwaterbehandeling Curaçao gericht op hygiëne, behoud kwaliteit
oppervlaktewater en hergebruik effluent

Inleiding
Op Curaçao is de inzameling van afvalwater in de eerste plaats gericht op
verbetering van de hygiënische situatie.
Hoewel nog steeds in het merendeel van
de woningen het afvalwater via beerputten
in de bodem wordt geïnfiltreerd, groeit
het aandeel van het afvalwater dat via
riolering wordt ingezameld en vervolgens
wordt gezuiverd.
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Ook in verband met de toeristische
ontwikkelingen langs de zuidkust van het
stedelijke gebied van Curaçao is een
goede kwaliteit van het oppervlaktewater
belangrijk. Daartoe zullen de resterende
lozingen van afvalwater in dit gebied
worden gesaneerd.
Naast deze aspecten wordt steeds meer
het belang ingezien van het hergebruik
van zoet water. Zoet water is op het eiland
Curaçao al eeuwenlang een schaars
artikel. De gemiddelde jaarlijkse regenval
is ongeveer 500 mm. Zoetwaterbronnen
met voldoende capaciteit zijn niet
aanwezig. De produktie van zoet water
door distillatie van zeewater is een
betrouwbare bron voor drinkwater voor
de bevolking. Dit water is echter te duur
om als irrigatiewater te worden toegepast.
Gezuiverd afvalwater kan een goed
alternatief zijn voor irrigatiedoeleinden.
In verband met de toeristische ontwikkelingen op Curaçao is de behoefte
aan irrigatiewater voor landscaping bij
toeristische lokaties groot. Ook wordt de
drempel voor ontwikkeling van land- en
tuinbouw weggenomen.
In dit artikel wordt een beschrijving
gegeven van de situatie van de inzameling
en zuivering van afvalwater op Curaçao.
Verder wordt ingegaan op het hergebruik
van effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
Afvalwaterbeleid
In 1966 werd door ir.J.J. Ilopmans
(oud-directeur van het RIZA) een rapport
opgesteld over de afvoer en de behandeling van vloeibare afvalstoffen op
Curaçao. Toen al werd de verdeling

Samenvatting
In dit artikel wordt ingegaan op de actuele situatie van het inzamelen en zuiveren
van het afvalwater op Curaçao met zijn karakteristieke tropische kenmerken.
Hoewel nog steeds het grootste gedeelte van het afvalwater via beerputten in de
bodem wordt geïnfiltreerd, groeit het aandeel dat via een riolering wordt
ingezameld en vervolgens wordt gezuiverd. De oudste rioleringen op het eiland
zijn van het gemengde type.
In het tropische klimaat met een korte, maar hevige regenval blijkt een dergelijke
riolering niet geschikt te zijn. Daarom worden nieuwe rioleringen gescheiden
uitgevoerd, waarbij het regenwater zoveel mogelijk via het oppervlak wordt
afgevoerd. Het zuiveren van het afvalwater vindt op Curaçao niet alleen plaats uit
het oogpunt van milieuhygiëne en waterkwaliteitsbeheer, maar ook om het
effluent te kunnen hergebruiken. Zoet water is schaars en kostbaar en gezuiverd
afvalwater kan worden gebruikt voor irrigatie van land- en tuinbouw en voor
landscaping. Van belang zijn daarbij de toepassingsvoorwaarden en kwaliteitseisen, in het bijzonder voor de bacteriologische kwaliteit.

gemaakt in een westelijk en een oostelijk
inzamelingsgebied van afvalwater met
rioolwaterzuiveringsinrichtingen Klein
Hofje respectievelijk Klein Kwartier. Ook
werden de mogelijkheden voor toepassing
van gezuiverd afvalwater in de landbouw
al aangehaald.
Dit al meer dan 25 jaar oude plan was
uiteraard onvoldoende als basis voor de
afvalwaterbehandeling in de jaren
negentig en daarom is in 1991 het Afvalwaterstructuurplan Curaçao opgesteld.
Doel van dit plan is te komen tot een
consistent beleid en uitvoeringsprogramma voor de inzameling van afvalwater, de zuivering en het hergebruik
daarvan. In dit plan komen de technische,
financiële, organisatorische en juridische
aspecten van afvalwaterbeleid en -beheer
op Curaçao aan de orde. Bij de technische
aspecten is gekeken naar de huidige knelpunten, de ontwikkeling van afvalwaterproduktie, de behoefte aan gezuiverd
afvalwater, de toekomstige structuur van
inzameling en verwerking. De actiepunten
zijn in een uitvoeringsprogramma
verwerkt, verdeeld over de geschatte
werkingsduur van dit plan (vijftien jaar).
Daarbij is rekening gehouden met de te
besteden financiën. Hr worden voorstellen
gedaan die op korte en lange termijn
uitgevoerd moeten worden om een
juridische grondslag voor afvalwaterinzameling en verwerking te leggen. Ook
worden organisatorische aanpassingen
voorgesteld.
Inzameling afvalwater
Huishoudelijk afvalwater
In de jaren veertig is men begonnen met
de aanleg van de eerste riolen in de oude
binnenstad van Willemstad, Punda aan de
ene kant van de Sint Annabaai en
Otrobanda aan de andere kant. Een
gemengd rioolstelsel moest het afvalwater
en het regenwater zo direct mogelijk

afvoeren naar open water. Later bouwde
de eigenaar van de olieraffinaderij,
Koninklijke Shell NV, voor haar personeel
een aantal wijken die van een rioolstelsel
werden voorzien. Voorbeelden hiervan
zijn Julianadorp, Suffisant en Emmastad.
Vanaf de jaren zestig zijn verspreid in het
gebied rond het Schottegat volkswoningwijken aangelegd, die van een droogweerafvoerstelsel werden voorzien. Deze
stelsels werden aangesloten op het
bestaande transportstelsel. De buitengebieden en dorpen buiten de stedelijke
agglomeratie Willemstad zijn niet aangesloten op de riolering, met uitzondering
van Tera Cora, een wijk op circa 14 km
ten westen van Willemstad. In afb. 1zijn
de huidige gerioleerde gebieden en
transportstelsels aangegeven.
Van de totale bevolking van circa 150.000
inwoners is op het moment ongeveer 38%
aangesloten op de riolering. Het grootste
deel van het afvalwater wordt via directe
infiltratie via zink- of beerputten naar de
bodem afgevoerd. Op kleine schaal wordt
de septictank toegepast, die de zwevende
bestanddelen uit het water verwijdert
alvorens het water te infiltreren.
Industrieel afvalwater
De belangrijkste industriële activiteiten
zijn geconcentreerd rond de Schottegatbaai. Een aantal bedrijven loost rechtstreeks op de Schottegatbaai. Enkele
bedrijven verzamelen hun afvalwater in
een tank, die periodiek wordt leeggehaald,
of maken gebruik van beerputten. Bij een
inventarisatie van de op het land gelegen
bronnen van mariene vervuiling, uitgevoerd in het kader van The Caribbean
Environmental Programme van de UNEP,
is de belasting op het mariene milieu door
de olieraffinaderij als grootste bron van
vervuiling aangemerkt. Proceswater
passeert slechts olievangers voordat het
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Afb. L Rioolgebieden entransportstelsels, situatie 1992.

geloosd wordt. Ook wordt koelwater
geloosd. Verder treden er bij het laden en
lossen incidenteel oilspills op. In het kader
van een ingrijpende vernieuwing van de
raffinaderij, is een actieplan opgesteld
door de beheerder en zullen op termijn
maatregelen worden getroffen om de
belasting op het oppervlaktewater te
verminderen.
Keuze wel of niet rioleren
Is de aanleg van een rioolstelsel eigenlijk
wel zo vanzelfsprekend zoals in Nederland het geval is? Voor Curaçao is dit vaak
niet het geval. Door de verspreide
bebouwing zijn de kosten voor de aanleg
van riolering hoog. Men moet bij de
aanleg van nieuwe woonwijken of zelfs
van een enkele woning de afweging
maken tussen de infiltratie via beerputten
of afvoer via het riool.
Het infiltreren van afvalwater via de
bodem biedt in principe een aantal
voordelen:
- het afvalwater levert een aanzienlijke
bijdrage aan de grondwatervoorraad;
- de kosten van infiltratie via beerputten
zijn aanzienlijk lager dan de exploitatiekosten van rioleringsstelsel met transport
en zuivering.

Daar zijn een aantal voorwaarden aan
verbonden:
- in gebieden met een slecht doorlatende
ondergrond en/of een hoge grondwaterstand functioneert een beerput niet of
slecht en kan het waterpeil bij regen tot
boven het maaiveld stijgen. Dit levert
zeker in een tropisch klimaat ontoelaatbare hygiënische toestanden op. Bovendien speelt daarbij de onderhoudstoestand
en de constructie van de beerput een rol;
- op de kavels moet er ruimte zijn voor
een beerput. Na de maximale werkingstijd
van de beerput of bij verstopping moet er
een nieuwe put kunnen worden gegraven.
Er is berekend dat kavels tenminste een
oppervlakte van 400 m 2 moeten hebben,
om gedurende de levensduur van de
woning voldoende beerputten op te
bouwen;
- op sommige plaatsen bestaat de ondergrond uit zeer harde klip. Hier is het zeer
moeilijk, zo niet onmogelijk een goed
functionerende beerput te construeren.
Het gebruik van beerputten heeft echter
ook nadelen:
- de grond in het stedelijke gebied van
Curaçao bestaat voor het grootste gedeelte
uit verweerde diabaas. Dit heeft door
scheuren en breuklijnen een grote doorlatendheid. De verblijftijd van het afval-

water is te kort voor een acceptabele
zuivering waardoor verontreiniging van
het grondwater kan optreden.
- op diverse lokaties wordt grondwater
opgepompt voor besproeiing van tuinen.
Het komt voor dat dit in de nabijheid van
een beerput gebeurt. Uit een onderzoek is
komen vast te staan dat water uit grondwaterputten bacteriologisch niet altijd
voldoet aan de kwaliteitsnormen voor
irrigatiewater. De huidige wettelijke
regeling voor een minimale afstand tussen
een beerput en een waterput is 75 meter,
wat in de praktijk niet altijd haalbaar is.
In het algemeen geldt dus, dat daar waar
door gebrek aan ruimte, harde klipbodem,
de slecht doorlatende ondergrond of de
hoge grondwaterstand de toepassing van
beerputten niet mogelijk is, riolering
noodzakelijk is. Voorts kan met het oog op
het hergebruik van het afvalwater worden
gesteld dat inzameling via een riolering,
zuivering en vervolgens hergebruik voor
bevloeiing in tuinbouw van groter
economisch belang is voor Curaçao, dan
de diffuse infiltratie van beerputwater.
Knelpunten riolering
In het algemeen blijkt dat de meeste
problemen met de riolering het gevolg zijn
van onvoldoende inspectie en onderhoud.
Door de beperkte financiële middelen en
personele capaciteit heeft onderhoud nog
geen hoge prioriteit. Het belang van
onderhoud en vooral preventief onderhoud wordt vaak niet onderkend.
Onderhoud beperkt zich op het moment
voor het grootste deel tot het opheffen
van storingen en het uitvoeren van
reparaties. In een aantal wijken doen zich
voorts specifieke structurele problemen
voor: ouderdom stelsels, leidingen met te
geringe diameter, leidingen op particuliere
terreinen.
Zo is er in het laag gelegen Punda sprake
van inspoeling van zeewater in het
verouderde rioolstelsel. Afvoer naar een
rwzi is daarom nog niet mogelijk om
schade voor de zuivering en de beperking
van de hergebruiksmogelijkheden te voorkomen. In het kader van grootscheepse
stadsvernieuwingsplannen is een
masterplan opgesteld om in de komende
jaren de gehele riolering van de
binnenstad te renoveren. Via een nieuw
gescheiden stelsel zal het afvalwater
worden ingezameld en vervolgens worden
afgevoerd naar de nieuw te bouwen rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Klein
Kwartier. Het hemelwater zal zo mogelijk
via het oppervlak of via ondergrondse
leidingen naar het Waaigat worden
afgevoerd.
In Otrobanda, aan de westzijde van de
Sint Annabaai, zijn in de afgelopen jaren
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in een gedeelte van de binnenstad, zoals
het stegengebied, nieuwe rioleringen
aangelegd. Het oude gemengde rioolstelsel werd vervangen door een
gescheiden stelsel. Hiermee werd een
aantal knelpunten opgelost. Het ingezamelde afvalwater wordt via een
persleiding afgevoerd naar de rwzi
Klein Hofje.
Keuze rioolstelsel
Zoals gezegd zijn de oudste rioolstelsels
op Curaçao gemengde rioleringen. Dit
type stelsel blijkt voor de Curaçaose
situatie niet geschikt. In de eerste plaats is
de regenval geconcentreerd in een
beperkt gedeelte van het jaar en valt dan
in korte hevige buien met een zeer hoge
intensiteit. Op Curaçao komt gemiddeld
eenmaal per jaar een regenintensiteit voor
van 167 l/s-ha voor een bui van
15 minuten. In het algemeen is de berging
in het stelsel hierop niet berekend en
rioolwater stroomt dan via de kolken op
straat.
In de lange droge perioden vindt slibafzetting, aanrotting en aantasting van
leidingen plaats door de lage stroomsnelheid in combinatie met de hoge
temperatuur. Voorts is het gebied in het
algemeen hellend van karakter, waardoor
bij regen relatief grote waterafvoeren
optreden en de berging in het rioolstelsel
negatief wordt beïnvloed,
hen gescheiden stelsel heeft voor Curaçao
grote voordelen, vooral in de buitenwijken
waar door de verspreide bebouwing veel
ruimte is voor open hemelwaterafvoeren
via rooien en via de verhardingen. In de
stadswijken is afvoer via een open
systeem of via de verharding niet overal
mogelijk. Om wateroverlast te voorkomen,
bijvoorbeeld in nauwe winkelstraten, zal
afvoer van hemelwater via ondergrondse
leidingen noodzakelijk zijn.
Kwaliteit oppervlaktewateren
De oppervlaktewateren rondom en op
Curaçao vertonen een grote variatie in
watertype en worden daardoor voor
diverse doeleinden gebruikt. De zuidkust
wordt gekenmerkt door een groot aantal
baaien van diverse grootte en herbergt
prachtige koraalgebieden die uit ecologisch oogpunt van zeer grote waarde
zijn. Omdat het van belang is te weten
welke lozingen op welke lokaties
acceptabel zijn, is het belangrijk een
indeling van het oppervlaktewater te
maken. Er zijn globaal vier watertypen te
onderscheiden.
Oppervlaktewater sonder recreatiefgebruik
Het kustwater aan de noordkust is door
de krachtige golfslag niet geschikt voor

recreatief gebruik. Als natuurgebied en in
verband met de visserij moet de kwaliteit
van het water beschermd worden. Er
bevinden zich enkele lokaties waar
gecontroleerde lozingen nog worden
getolereerd, omdat zij door de grote
turbulentie geen problemen opleveren. Op
termijn zullen zij worden opgeheven om
de waterkwaliteit in de visserijzones en
koraalgebieden te blijven waarborgen.
Oppervlaktewater met recreatiefgebruik
De kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater met recreatief gebruik zoals in
principe al het water langs de zuidkust,
inclusief het Spaanse Water, zijn: een
goede zuurstofhuishouding (70-80%
verzadiging), zintuiglijk goed en een
bacteriologische kwaliteit conform de
WHO-eisen voor zwemwater. Voorts
moeten thermische, industriële en
huishoudelijke verontreinigingen niet
detecteerbaar zijn. Behalve door de
uitstroming van de St. Annabaai worden
de kustwateren voor Willemstad nog
beïnvloed door plaatselijke lozingen van
ongezuiverd afvalwater te Marie Pompoen
en Punda. Hoewel hel zeewater een groot
zelfreinigend vermogen bezit en er sprake
is van een goede verversingsgraad is het
noodzakelijk dat alle grote lozingen van
ongezuiverd afvalwater worden gesaneerd.
Benedenstrooms in de buurt van de
lozingen te Marie Pompoen en Punda is
de bacteriologische kwaliteit voor zwemwatergebruik niet verzekerd. De kwaliteit
van het zwemwater bij de stranden wordt
gecontroleerd, en voldoet aan de internationaal gestelde normen. Een aantal
projecten is in voorbereiding om de
lozingen op te heffen en de doelstellingen
in de nabije toekomst te bereiken.
Oppervlaktewater inindustriegebieden
De gronden rond de grootste baai, het
Schottegat, worden sinds de vestiging van
de olieraffinaderij voor industriële
activiteiten gebruikt. De belangrijkste
industrieën in dit gebied zijn: olieraffinaderij, haven, dok, frisdrankenindustrie, bierbrouwerij. Door lozingen
van industrieel afvalwater op de Schottegatbaai, wordt het oppervlaktewater sterk
belast met zuurstofonttrekkende stoffen,
olie, koelwater en andere verontreinigingen. Het Schottegat staat via de
St. Annabaai in verbinding met de
Caribische Zee. Via de getijdewerking is
er in beperkte mate sprake van verversing.
Echter door de uitstroming van industrieel
verontreinigd water kunnen de kustwateren van Willemstad weer ongunstig
beïnvloed worden. En juist langs deze kust
bevinden zich een aantal strandgebieden,
die bovendien in de nabije toekomst

verder kunstmatig worden uitgebreid. De
industrie zal door ingrijpende saneringsmaatregelen het afvalwater moeten
behandelen en/of hergebruiken. Omdat
de Nederlandse Antillen partij zijn bij het
MARPOL-verdrag, zullen de havenfaciliteiten moeten worden uitgebreid. De
indicatieve kwaliteitsdoelstelling voor het
oppervlaktewater voor dit industriegebied
is een aanvaardbare zuurstofhuishouding
en ook een zintuiglijk acceptabele situatie.
Eozingen van giftige en persistente stoffen
zijn in principe niet acceptabel.
Oppervlaktewater methoge ecologische
waarde
Er is nog een aantal bekkens zoals het
Waaigat en de afwateringsbekkens van
het Schottegat en het Rifwater. Sommige
van deze wateren zoals het Rifwater
hebben een waardevol ecosysteem met
mangroves en moeten daarom worden
beschermd. De kwaliteitsdoelstellingen
voor deze wateren zijn: een redelijke
zuurstothuishouding (minimaal 3 mg 0 2 /l
of > 45% verzadiging) en er moet een
goede visstand mogelijk zijn. Gelet op de
geringe verversing van de meeste van
deze open of gesloten binnenwateren en
het geringe zelfreinigend vermogen zijn
lozingen van afvalwater daarom ontoelaatbaar.
Resumerend kan worden gesteld dat de
lozingen van afvalwater op de zuidkust
met enerzijds de koraalriffen en anderzijds
de stranden, ontoelaatbaar zijn. Ook in
binnenwateren ontstaat door lozingen van
Onderwaterpark Curaçao.
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ongezuiverd afvalwater aantasting van de
waterkwaliteit. Alleen op de noordkust
met de turbulente stroming leveren
geconcentreerde lozingen nog weinig
problemen op. Op termijn moeten zij
echter worden opgeheven om de waterkwaliteit van visserijzones en koraalgebieden te blijven waarborgen. Uit
oogpunt van waterkwaliteitsbeheer is
zuivering van het afvalwater dan ook een
absolute noodzaak.
Zuivering van afvalwater
Meer dan 75% van het via de riolering
ingezamelde afvalwater wordt op het
moment afgevoerd naar één van de drie
rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's).
Het overige ingezamelde afvalwater wordt
nog ongezuiverd geloosd op zee. De drie
rwzi's zijn Klein Ilofje, Klein Kwartier en
Tera Cora. De grootste en belangrijkste is
momenteel de rwzi Klein Hofje met een
biologische capaciteit van 40.000 i.e. De
rwzi Klein Kwartier is nu nog een eenvoudige kleine oxydatiesloot met een
capaciteit van 4000 i.e., maar zal op korte
termijn worden vervangen door een
nieuwe oxydatiesloot met een capaciteit
van 31.000 i.e. De derde rwzi zuivert het
afvalwater van de wijk Tera Cora en bevat
een Imhofftank met oxydatiebed met een
capaciteit van 4100 i.e. Aan de hand van
de rwzi Klein Hofje worden hierna enkele
specifieke aspecten van de zuivering van
afvalwater op Curacao toegelicht.
Rwzi Klein Hofje
De rwzi Klein Hofje is sinds 1986 in de
huidige vorm in bedrijf. De hydraulische
capaciteit is berekend op 350 mVh. Het
zuiveringssysteem is gebaseerd op de
biologische zuivering van voorbezonken
afvalwater in een hoogbelast oxydatiebed.
Het effluent uit de nabezinktank doorloopt nog een serie effluentvijvers waar
onder invloed van de ultra-violette straling
van het zonlicht de bacteriologische
kwaliteit wordt verbeterd. Het geproduceerde slib (primaire en humus)
wordt, na indikking, anaëroob gestabiliseerd in een gistingstank. Het uitgegiste
slib wordt gedroogd in slibdroogvelden.
Het gistingsgas wordt benut voor
elektriciteitsopwekking met een gasmotorgeneratorcombinatie.
De belangrijkste dimensioneringsgegevens van de rwzi zijn als volgt:
- aanvoer
biologisch:
40.000 i.e.
hydraulisch:
2.300 mVd
* dwa:
230 mVh
* maximaal:
350 mVh
BZV-vracht:
2.000 kg BZV/d

Rwzi Klein Hofje.

primair slib:
2.400 kg ds/d
Kjeldahl N:
400 kg Kj-N/d
- voorbezinktanks (4 stuks)
oppervlaktebelasting: 2 m ! /(m 2 -h)
- oxydatiebed
biologische belasting: 1,5 kg BZV/(m 3 -d)
vulmateriaal: losgestorte kunststof ringen
- nabezinktank
oppervlaktebelasting: 1,5 mV(m 2 -h)
- effluentvijvers (7 compartimenten)
totale oppervlak: 19.000 m 2
verblijftijd:
12 d
Uit de metingen van de invoergegevens
van de afgelopen jaren blijkt dat de BZVaanvoer per i.e. aanmerkelijk lager is dan
de bij het ontwerp aangenomen waarde
van 50 g BZV/i.e. d. Metingen van het
influent op Klein Hofje liggen gemiddeld
op 10 g BZW i.e. d. Deze waarde wordt
veroorzaakt door een aantal factoren. In
de eerste plaats is de vuilproduktie per
inwoner op Curaçao veel lager dan in
Nederland, lien aanzienlijk deel van het
verbruikte water wordt niet afgevoerd via
de riolering maar wordt gebruikt voor
bevloeiing van tuinen, het zogenaamde
grijze afvalwater. Voor volkswoningwijken
en middenstandswijken ligt de hoeveelheid afvalwater dat op de riolering wordt
geloosd per inwoner op respectievelijk
50 l/d en 70 l/d. Op de tweede plaats
wordt de lage vuilaanvoer veroorzaakt
door de lange verblijftijd in het rioolstelsel
en de hoge temperatuur van het afvalwater, lien aanzienlijk deel van de
organische stof wordt in het stelsel
afgebroken. De hoeveelheden slib in
putten en gemalen staven deze aanname.

Zuiveringsrendement
Ilet zuiveringsrendement is de afgelopen
jaren voornamelijk bepaald door de
belasting van de rwzi. De gemiddelde
hydraulische belasting is in 1991 toegenomen naar circa 1.800 mVd, terwijl de
biologische belasting gemiddeld 225 kg
BZV/d bedroeg. Gebleken is dat de
ontwikkeling van de belasting aanzienlijk
achterloopt dan er bij het ontwerp werd
aangenomen. De resultaten van de
biologische zuivering over het jaar 1991
zijn samengevat in de tabellen I en II.
In 1991 lag de biologische belasting op
ongeveer 0,15 kg BZV/m'-d. Op basis
hiervan zou volgens de literatuur een
BZV-rendement worden verwacht van
89% en een Kjeldahl-stikstofrendement
van 54%. Het lagere rendement is waarschijnlijk toe te schrijven aan de voorvertering van de gemakkelijk afbreekbare
organische stoffen in het rioleringsstelsel.
Hierdoor bevat het influent relatief meer
moeilijk afbreekbare stoffen. De kwaliteit
van het effluent wordt tijdens het verblijf
in de polishing vijvers verder verbeterd.
Het rendement van de CZV-verwijdering
stijgt tot 77%,voor BZV tot 79% en voor
Kjeldahl-stikstof tot 49%.
Bacteriologischekwaliteit
Nadat het afvalwater biologisch is
gezuiverd moet het nog geschikt worden
gemaakt voor hergebruik als irrigatiewater. Daartoe verblijft het water nog circa
12 dagen (volgens de ontwerpsituatie bij
2300 mVd) in polishingvijvers. Onder
invloed van ultra-violette straling van de
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TABEL I - Chemisch zuurstofverbruik- , biologisch zuurstofverbruik-enKjeldahl-stikstofvrachten in(kg/dag)
van derwzi KlemHofje(1991).
Parameter

Influent

Effluent na nabezinktank

CZV vracht
BZV vracht
Kj-N vracht

570
225
110

170
65
80

TABEL II - Chemisch zuurstof verbruik-, biologisch
zuurstof verbruik- en Kjeldahl-stikstof'verwijderingspercentage (%) op de rwzi Klein Hofje (1991).
Parameter
CZV
BZV
Kj-N

Ka nabezinktank

Na vijvers

69
70
28

77
79
49

op Curaçao 'altijd' schijnende zon worden
de bacteriën gedood. Voor irrigatiewater
voor 'unrestricted use' is door de World
Health Organization (WHO) een
maximum van 1000 Faecale Coliforme
bacteriën gesteld.
In de eerste jaren na in bedrijfstelling
gaven de bacteriologische bepalingen een
sterk wisselend beeld en werd vaak niet
voldaan aan deze norm. De laatste jaren is
er een verbetering opgetreden. Het
gemiddelde aantal faecale colibacteriën
bedroeg in 1990 circa 180 FC per 100 ml
terwijl in 1991 dit 160 FC/100 ml
bedroeg. Daarbij moet opgemerkt worden
dat de hydraulische belasting nog ruim
onder de ontwerpcapaciteit ligt.
Hoewel met de vijvers als desinfectietrap
een goede bacteriologische zuivering is te
bereiken met lage bedrijfskosten kleven er
toch een aantal bezwaren aan. Zo treedt er
regelmatig algenbloei op, soms met
vorming van een drijflaag. Ter verwijdering van algen en andere zwevende
deeltjes wordt nog dit jaar een zeeffilter
geïnstalleerd. Voorts blijkt dat er door
lekkage en door verdamping (ongeveer
8 mm/d) vrij grote verliezen optreden.
Deze factoren geven aanleiding om
andere desinfectiemethoden te onderzoeken zoals bijvoorbeeld chlorering.
Hergebruik van effluent
Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor
irrigatie in de landbouw is een methode
die al enige decennia wordt toegepast in
landen als Israël, India en de Verenigde
Staten. Het doel is dat water met een hoge
kwaliteit wordt gereserveerd voor drinkwater en water met een lagere kwaliteit
voor bestemmingen waar dat geschikt,
maar ook veroorloofd is. Al in 1958 werd
dit onderschreven door de United Nations
Economie and Social Council. Zoals al in
het begin van dit artikel is beschreven is
zoet water op Curaçao schaars. Er wordt
daarom gestreefd om het potentieel aan
zoet water in de vorm van ingezameld
afvalwater geschikt te maken voor
irrigatiedoeleinden. Van belang is

Effluent na vijvers
135
50
60

natuurlijk dat het te behandelen
afvalwater geschikt is voor hergebruik.
Teveel industriële lozingen in het afvalwaterstelsel kan het effluent ongeschikt
maken voor hergebruik. Op Curaçao is
weliswaar een petrochemische industrie
gevestigd, maar deze is, waar het gaat om
de belastende stoffen, niet aangesloten op
het rioleringsnet.
Wel blijkt op Curaçao het zoutgehalte in
het rioolwater een beperkende factor te
zijn. Vooral langs de kust of in lager
gelegen delen met rioolleidingen in het
brakke grondwater is de kans op
contaminatie van het afvalwater met zout
water niet te verwaarlozen. Als bewaking
van de influentkwaliteit is ook een
continue geleidbaarheidsmeting noodzakelijk.
Bij het hergebruik van effluent zoals in de
landbouw is voorts van belang dat de
kwaliteit voldoet aan de eisen die gelden
voor de specifieke toepassing. Dit zijn
vooral bacteriologische eisen. Daarnaast
zijn er afhankelijk van het gebruik randvoorwaarden en restricties, die in acht
moeten worden genomen.
Op Curaçao is vanaf de inbedrijfstelling
van de rwzi Klein Hofje in 1986 in een
proefperiode ervaring opgedaan met
hergebruik van het effluent door een
drietal tuinders in de omgeving van de
rwzi. Onlangs is een distributiesysteem
gereedgekomen waarmee het effluentgebruik kan worden uitgebreid. Voor een
deel wordt het effluent daarmee verpompt
naar een nieuw te ontwikkelen tuinbouwproject te Groot-Piscadera en voor een
deel wordt een aantal hotels in het Rifgebied voorzien van effluent. Dit effluent
wordt gebruikt voor landscaping, maar
ook na chlorering voor toiletspoeling. Op
korte termijn zal het distributienet verder
worden uitgebreid met een transportleiding naar een groot toeristisch resort bij
Blauwbaai met hotels en een 18-holes
golfcourse.

koudere periode van november tot en met
januari is dit ongeveer 20 mVha-dag.
Gemiddeld over een jaar is voor een tuinbouwgewas ongeveer 40 tot 50 mVha-dag
aan irrigatiewater nodig.
Kwaliteitseisen hergebruik effluent
Voor hergebruik van effluent kunnen vier
groepen eisen worden onderscheiden, te
weten:
- bacteriologische eisen
- chemische eisen
- toxicologische eisen en
- bedrijfstechnische eisen.
Bacteriologische normen dienen ter
beperking van besmettings- en gezondheidsrisico's. Chemische en toxicologische
normen zijn gericht op de bescherming
van het gewas en de consument tegen
stoffen die de potentie hebben om schade
toe te brengen. Bedrijfstechnische normen
zijn er ter voorkoming van schade aan
apparatuur en irrigatiesysteem.
De bacteriologische eis is gerelateerd aan
het aantal coliforme organismen dat als
indicator aangeeft of er pathogène ziektekiemen in het water voorkomen. In het
bijzonder de risico's voor typhus,
dysenterie, amoebe dysenterie en cholera
zijn van belang. Dit werd vooral onderkend nadat in 1970 in Jeruzalem een
cholera-epidemie uitbrak door
ongecontroleerde irrigatie van afvalwater
op groenten.
De bacteriologische of hygiënische eisen
die worden gehanteerd verschillen van
land tot land en zelfs in de Verenigde
Staten heeft elke staat zijn eigen eisen.
Met name Californie stelt zeer scherpe
eisen voor de coliforme organismen
(< FC 23 per 100 ml). Voor het hergebruik op Curaçao is besloten als basis te
kiezen voor de normen van de World
Health Organization (WHO). Op een
bijeenkomst te Engelberg, Zwitserland,
heeft de W H O samen met de International Reference ("enter for Waste
Disposal (IRCWD) algemene richtlijnen
vastgesteld voor landbouwkundige
toepassing van effluent. Deze zijn weergegeven in tabel III.
TABEL III - Hygiënische eisen hergebruik effluent in
landbouw (WHO, 1985).

Reuse process

Om een grasveld met een drip-irrigatiesysteem gedurende het hele jaar groen te
houden is ongeveer 50 mVha-dag aan
irrigatiewater noodzakelijk. De benodigde
hoeveelheid irrigatiewater voor de
tuinbouw hangt af van het gewas, de
groeifase en van het jaargetijde. In een
droge warme periode is voor een groeiend
tuinbouwgewas op Curaçao ongeveer
90 raV ha-dag nodig. In de relatief

Restricted
irrigation
Unrestricted
irrigation

Intestinal
netr atodes
(no. of viable
eggs per litre)

Eaecal coliforms
(no. per 100 ml)

<1

not applicable

<1

< 1000

'Unrestricted irrigation'houdt in irrigatie
van bomen, fruitbomen, weidegrond e.d.
Hiervoor is minimaal een zuivering met
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anaërobe vijver (verblijftijd 1dag) gevolgd
door een facultatieve vijver (verblijftijd
5 dagen) vereist.
Twee weken voor het plukken van het
fruit moet de irrigatie worden gestopt en
er mag geen fruit van de grond worden
opgeraapt. Bij veeteelt mag twee weken
voor de begrazing niet worden geïrrigeerd.
'Restrictedirrigation'houdt in irrigatie van
de teelt van eetbare gewassen. Voor
gekookte groenten zijn minder strenge
eisen aanvaardbaar. Bij 'restricted
irrigation' gaat het ook om besproeiing
van openbare parken en grasvelden bij
hotels, maar daarbij kunnen aanvullende
eisen nodig zijn, afhankelijk van lokale
epidemische aspecten. Intestinal
nematodes zijn Ascaris, trichuris en
hoekwormen.
Overigens heeft de WHO voorgesteld een
andere bacteriologische parameter toe te
passen. Het aantal wormeieren (< 1/liter)
zou een betere indicator zijn voor
beperking van de risico's voor de volksgezondheid.
De chemische eisen voor het hergebruik
in de landbouw zijn vooralsnog beperkt
tot het chloridegehalte en de geleidbaarheid. Het chloridegehalte mag niet hoger
zijn dan 200 mg/l terwijl de geleidbaarheid lager moet zijn dan 2.250 //S/cm.
De toxicologische eisen voor het hergebruik op Curaçao zijn nog onderwerp
van discussie en daarom nog niet
definitief vastgesteld. Enerzijds zou
gebruik kunnen worden gemaakt van de
Standards van de Environmental
Protection Agency (EPA), Washington.
Deze waarden zijn gebaseerd op een
bepaalde gemiddelde hoeveelheid
irrigatiewater per hectare per jaar.
Aangezien de benodigde hoeveelheid
irrigatiewater op Curacao gedurende de
droge periode in ruime mate hoger is,
moet de maximum toe te laten concentratie aanzienlijk worden verlaagd.
Anderzijds kan het effluent ook worden
vergeleken met de toetsingswaarden voor
grondwater, die zijn opgenomen in de
Eeidraad Bodemsanering van het
ministerie van VROM. Deze waarden
liggen aanzienlijk lager. Uit een globaal
onderzoek is gebleken dat het effluent
hieraan voldoet.

verschillende toepassingen is gebonden
aan restricties voor de manier waarop het
wordt gebruikt en het personeel dat ermee
in aanraking kan komen. Voor dit laatste
is een training zinvol, waarin punten aan
de orde komen als de kwaliteit van het
effluent, de werkkleding en de persoonlijke hygiëne.
De restricties voor het gebruik zijn
opgenomen in een leveringsovereenkomst
met de gebruiker. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen levering aan de land- en
tuinbouw en levering aan hotels voor
landscaping en voor toiletspoeling. De
belangrijkste restricties gelden voor de
wijze waarop geïrrigeerd mag worden.
Bij irrigatie in de land- en tuinbouw mag
bijvoorbeeld alleen van druppelirrigatie
gebruik worden gemaakt en wel zodanig
dat het directe contact tussen het te
consumeren produkt en het irrigatiewater
wordt voorkomen. Alleen bij de teelt van
sierplanten en gazongras mag een andere
methode worden toegepast.
Voor grasvelden bij hotels en voor sportvelden worden onder bepaalde restricties
sproeiers toegestaan. De gebruiker van
het effluent moet er bijvoorbeeld voor
zorgen dat de grasvelden droog zijn op het
moment dat zij door de bezoekers worden
betreden. Dit betekent in de praktijk dat
het gras alleen 's nachts besproeid mag
worden van 24.00 tot 3.00 uur.

De bedrijfstechnische effluenteisen zijn in
de eerste plaats gerelateerd aan de
lozingseisen op oppervlaktewater.
Daarnaast zijn de eisen gericht op het
voorkomen van aangroei en verstoppingen in het irrigatiesysteem van de
afnemers. Dit levert de eisen op, vermeld
in tabel IV.

Hoe staat het dan met de wettelijke
regelingen waar men direct of indirect
mee te maken heeft? Internationaal gezien

Toepassingsvoorwaarden
Het gebruik van het effluent voor de

Wettelijke regelingen
Voor de uitvoering van een efficiënt beleid
voor afvalwaterbehandeling en waterkwaliteitsbeheer is een wettelijk kader
onontbeerlijk. Op het moment ontbreekt
het op Curaçao nog aan een sluitende
wetgeving met een stelsel van regels en
vergunningen, zoals in Nederland de
WVO. Ook is het nog niet mogelijk om de
kosten van de actieve milieumaatregelen
van de overheid geheel of gedeeltelijk
door de burgers en de bedrijven te laten
betalen. Door deze situatie zijn de overheidsmiddelen beperkt en wordt de
preventie van milieuverontreiniging niet
gestimuleerd, omdat de bewoners zich
niet bewust zijn van de hoge kosten die de
overheid moet maken ter bestrijding van
de milieuverontreiniging.

TABEL IV - Bedrijfstechnische eisen hergebruik
effluent.
Parameier
BZV

czv
NKj
droge stof

Norm (mg/l)
<
<
<
<

30
100
30
50

zijn de Nederlandse Antillen, waaronder
Curaçao, gehouden aan een aantal
regelingen.
In de eerste plaats is dit het Internationaal
Verdrag ter voorkoming van verontreinigingen door schepen, Eondon 1973,
gewijzigd bij Protocol van 1978, kortweg
MARPOL 73/78 genoemd. Dit verdrag
bevat twee hoofdelementen; te weten
enerzijds milieuhygiënische aspecten
waaronder normstelling en anderzijds
scheepvaarttechnische aspecten, met
name eisen waaraan het schip moet
voldoen ter voorkoming van verontreiniging van de zee.
In de tweede plaats geldt voor dumping
het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van
afval en vuil (Londens Dumping Verdrag)
uit 1972. Dit verdrag bevat een absoluut
verbod tot het dumpen van bepaalde
stoffen in volle zee en territoriale wateren
vanaf schepen en vliegtuigen.
Tenslotte zijn de Nederlandse Antillen
gehouden aan de Cartagena Conventie
met haar Protocols, waarin regels zijn
opgenomen voor de bescherming van het
mariene milieu in het wijdere Caribisch
gebied. Dit is een 'kader-verdrag' met een
raamwerk dat verder moet worden
ingevuld in Protocols voor de regio en in
subregionale en bilaterale verdragen op
diverse deelterreinen. De Nederlandse
Antillen zijn partij bij het eerste Protocol
aangaande oilspills en het tweede
Protocol, het zogenaamde SPAW-verdrag
(Special Protected Area and Wildlife).
Voor de waterverontreiniging door
bronnen op het land kan worden geconstateerd dat de Nederlandse Antillen
waaronder Curaçao nog slechts over een
zeer gebrekkige wetgeving bezitten. Er is
weliswaar een aantal verordeningen met
artikelen die indirect betrekking hebben
op afvalwater en oppervlaktewater, zoals
de Hinderverordening, de Bouw- en
Woningverordening, de Rifbeheerverordening en de Grondwaterverordening. Maar deze artikelen bieden
te weinig instrumentarium voor een
effectieve aanpak van lozingen van
afvalwater. Daarom is onlangs een
integrale waterkwaliteitsregeling in de
vorm van een ontwerpverordening
waterkwaliteits-en rioolbeheer opgesteld.
Hierin zijn normen opgenomen en een
vergunningsprocedure.
Nabeschouwing
Nadat vanaf de jaren veertig, vaak op
ongestructureerde wijze, de inzameling
van afvalwater op Curaçao is ontwikkeld
door steeds maar nieuwe rioleringsgebieden aan elkaar te koppelen wordt de
laatste jaren op meer beleidsmatige
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manier structuur gegeven aan de afvalwaterbehandeling. Het beleid is gericht op
het voorzien van wijken, waar afvalwaterinfiltratie om een of andere reden
problematisch is en nieuwe wijken met
relatief kleine kavels, van een gescheiden
rioleringstelsel.
Ook in het licht van de toeristische
ontwikkelingen moet men op Curaçao
waken over de kwaliteit van het
oppervlaktewater; niet alleen gelet op de
recreatieve functie maar ook ter bescherming van de prachtige koraalriffen.
Tenslotte wordt geconstateerd dat de
behoefte aan effluent voor hergebruik
steeds groter wordt. Een goed
functionerend rioolstelsel met zuiveringsinrichtingen beheerd door gekwalificeerd
personeel is daarvoor noodzakelijk.
Als basis van dit beleid is een integrale
wettelijke waterkwaliteitsverordcning
onontbeerlijk.
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Milieuraad bepleit scheiding
geldstromen water- en
bodemsanering
De waterbodemsanering zal voornamelijk
uit de algemene middelen bekostigd
worden en zal dus moeten concurreren
met de sanering van de landbodem.
Daardoor bestaat het gevaar dat de water-

bodemsanering onvoldoende prioriteit zal
krijgen. Daarom moeten de geldstromen
voor de sanering van land- en waterbodem gescheiden worden. Het is onverstandig om de waterbodemsanering uit te
stellen tot 1995, hel jaar waarin een
regeling hiervoor in de Wet bodembescherming zal zijn opgenomen. Vooruitlopend op deze wettelijke regeling moet
de regering in een praktische richtlijn
aangeven hoe de sanering van de waterbodem daadwerkelijk een aanvang kan
nemen. Dat zegt de Commissie Financiering Waterbeheer van de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH) in
een ontwerp-advies over het regeringsstandpunt financiering waterbeheer. De
raad behandelde dit ontwerp-advies op
13 januari jl.
Het regeringsstandpunt financiering
waterbeheer gaat in op de rol van de
waterbeheerder bij integraal waterbeheer
en op de bestedingsmogelijkheden van
bestaande heffingen en aanslagen. De
Commissie stemt in met de conclusie van
de regering dat integraal waterbeheer
alleen kans van slagen heeft wanneer de
andere bij het waterbeheer betrokken
instanties eveneens hun medewerking
verlenen en als de plannen op elkaar
worden afgestemd. Hij dit laatste aspect is
in de provinciale waterhuishoudingsplannen een bijzondere rol weggelegd
voor de toekenning van de functies aan
het oppervlaktewater.
De regering stelt invoering van een
waterkwaliteitsomslag voor. Dat is een
heffing, gebaseerd op de mate van het
belang bij een goede waterkwaliteit.
De Commissie vindt dat vóór invoering
van deze omslag duidelijkheid moet
bestaan over wie de belanghebbenden
zijn, hoe de belangen worden gewogen en
welke kosten daaraan verbonden zijn.
Volgens de Commissie moet bij de
financiering van het waterkwaliteitsbeheer
het principe 'de vervuiler betaalt' het
uitgangspunt blijven. Wel moet daarbij
gestreefd worden naar een zo breed
mogelijke toepassing van dit principe.
De Commissie vindt dat de regering
onvoldoende voorstellen doet voor een
financieringsstructuur die behoort bij
integraal waterbeheer voor diffuse
bronnen. Kosten van maatregelen als
gevolg van diffuse lozingen moeten bij de
WVO of via belastingen op milieugrondslag op de vervuilers worden
verhaald. In het laatste geval zouden de
waterbeheerders de kosten uit de
algemene middelen vergoed moeten
krijgen. De Commissie gaat er vanuit dat
op een bepaald moment de diffuse

belasting door de landbouw bij de
WVO-heffmg zal worden betrokken.
Tenslotte betreurt de Commissie dat de
regering bij de financiering van het
kwantiteitsbeheer van het grondwater
vrijwel geheel voorbij gaat aan grondwateroverlast in stedelijke gebieden.
(Persbericht CRMH)

Defosfatering op rwzi's
van zuiveringschap
In de komende drie jaren zal het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland op
een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's) maatregelen nemen, waardoor
ook het fosfaat uit het afvalwater kan
worden verwijderd. Het gaat om de rwzi's
Amstelveen, Blaricum, Horstermeer en
Huizen. Op de rwzi-Hilversum wordt al
enkele jaren gedefosfateerd. Op de
rwzi-Weesp komt binnenkort de benodigde voorziening voor defosfatering
gereed. De komende jaren zal het
zuiveringschap ƒ 2,5 miljoen uittrekken
voor de uitwerking van de defosfateringsplannen.
Defosfateren van afvalwater is nodig,
omdat te veel fosfaten in het oppervlaktewater overmatige algengroei veroorzaken.
Het water wordt hierdoor troebel en
ondoorzichtig, het watermilieu verstikt en
vissen, waterplanten en andere organismen krijgen een tekort aan zuurstof met
alle gevolgen van dien.
Het zuiveringschap volgt met zijn plannen
voor de verwijdering van fosfaten uit het
afvalwater het opgelegde beleid van de
rijksoverheid. Op grond van dit beleid
moet in 1995 75% van het afvalwater dat
op rwzi's terechtkomt worden gedefosfateerd. Sinds september 1992 gelden ook
rijksregels voor de verwijdering van
stikstof uit het afvalwater. Ook daarvoor
geldt een 75%-eis die bereikt moet zijn in
1998.
Voor het verwijderen van fosfaten uit
afvalwater zijn diverse methoden
mogelijk. Het zuiveringschap kiest voor de
methode van biologische defosfatering,
omdat deze milieuhygiënisch het meest
aantrekkelijk is en omdat deze methode
het beste gecombineerd kan worden met
de biologische stikstofverwijdering die in
een later stadium moet worden uitgevoerd.
Omdat biologische defosfatering echter
pas kan worden toegepast als ook de
stikstofeisen worden gehaald, zal deze
methode niet in 1995 op alle rwzi's
kunnen worden toegepast. Op die installaties zal daarom tijdelijk chemisch
worden gedefosfateerd totdat biologische
defosfatering mogelijk is. (persbericht
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland)

