De invloed van bijzondere stoffen op individuele zuiveringssystemen

Voorwoord
In deze publikatie wordt een literatuurstudie naar de invloed van bijzondere
stoffen op individuele zuiveringssystemen
samengevat. De studie is door TNO in
1985 in opdracht van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) uitgevoerd [1].
Over de achtergronden van het praktijkonderzoek Individuele behandeling van
afvalwater' [2],waar deze studie deel van
uitmaakte, wordt verwezen naar
publikaties elders in dit nummer.
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Lozing van bijzondere stoffen via water
op een individuele zuivering
De studie was er op gericht om de samenstelling en de hoedanigheid van het
huishoudelijke afvalwater van verspreide
bebouwing vast te stellen. De nadruk lag
op de lozing van de stoffen of produkten,
die met het afvalwater van huishoudens
op een individuele zuiveringsinrichting
geloosd worden. Nagegaan werd welke
van deze stoffen of produkten de werking
van een individuele zuiveringsinrichting,
te weten septic tanks en aërobe (na)zuivering, zouden kunnen storen. Het
onderzoek beoogde inzicht te geven welke
stoffen speciale aandacht vragen bij overwegingen ten aanzien van emissie van niet
behandeld afvalwater, alsmede de wijze
van voorbehandeling of volledige
zuivering van het afvalwater uit de verspreide bebouwing onder de verschillende
omstandigheden die in de praktijk
(kunnen) voorkomen. De uitkomsten van
het onderzoek kunnen leiden tot
technische maatregelen met betrekking tot
het ontwerp en beheer van individuele
zuiveringsinstallaties. Tevens kan gerichte
voorlichting aan de bezitter van
individuele zuiveringssystemen over de
implicatie van de emissies van stoffen en
preventief milieubeleid worden verstrekt.
Het drinkwatergebruik in Nederlandse
huishoudens bedraagt 100-150 1 per inwoner per dag. Ca. 90% hiervan verlaat de
woning als afvalwater. De rest verdampt
(wasgoed) of wordt bijvoorbeeld in de

Drinkwater-»
toevoer

1. Leidingnet in woning
2. Toilet
3. Douche/bad
4. Wastafel
5. Keuken
6. Wasmachine
7. Hobbykamer/garage/tuin

Afval-»water
afvoer

Aft. 1- Lozingspunten vanstoffen inecuwoning(en erf).

tuin versproeid of gebruikt om de auto
mee te wassen. Er treedt bij lozing op een
individuele zuivering, anders dan bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's),
weinig vermenging op met water
afkomstig van andere huishoudens.
Ook wordt er geen regenwater op geloosd.
Het relatief geconcentreerde water wordt
direct in het zuiveringssysteem geleid. Er
treden bij individuele zuivering vrij grote
pieken in hoeveelheid en samenstelling
op. Dit houdt in dat er stoffen of
produkten in pieklozingen in het systeem
terecht komen, bijvoorbeeld bij het leegpompen van een wasmachine.
Samenvattend bleek het belangrijk om te
onderscheiden:
- de aard en gebruikte hoeveelheid van
stoffen of produkten;
- de frequentie en de wijze van gebruik;
- het patroon van de lozing (regelmatige
of pieklozing).
Afb. 1geeft een overzicht van de plaatsen
in een woning waar stoffen in het water
terechtkomen.
Uit het leidingnet in de woning komen
afhankelijk van de hardheid, verblijftijd en
materiaal van de leidingen metalen vrij.
Door het toilet worden niet alleen
faecaliën en urine gespoeld, maar vaak
ook dweilwater, en dergelijke. Via wastafel-, douche-, bad- en keukenafvoer
wordt een groot scala aan stoffen en
TABEL I- Kenmerkendestoffen inwater, afkomstig
van een wasmachine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wasmiddelen
detergemen
fosfaten
vervangingsmiddelen voor fosfaten
vaste/vloeibare, 'builders'
wasverzachter
blauwsel
verfstoffen voor textiel
ontkleurings- en bleekmiddelen
ontkalkingsmiddelen
stoffen afkomstig van kleding:
restant chemische reiniging, vlekverwijderaars
slijtage (vezelmateriaal!
verfstoffen
apprêt, na eerste keer wassen
vuil; bijvoorbeeld olie en vet uit overalls
metalen (corrosie)
stijfsel

Produkten geloosd, zoals zepen, huidverzorgingsstoffen en voedselresten. Als
voorbeeld zijn in tabel I kenmerkende
stoffen genoemd, die afgevoerd worden
via de afvoer van de wasmachine.
In de hobbykamer, de garage en de tuin
wordt een groot aantal stoffen en
produkten gebruikt, die geheel of ten dele
in het water terechtkomen. Het gebruik
is meestal incidenteel en bovendien
afhankelijk van de interesse van de
bewoners. Het zijn echter wel vaak stoffen
met mogelijk voor het milieu bedenkelijke
eigenschappen.
Categorieën van stoffen
Het aantal stoffen en produkten in het
afvalwater van woningen, bleek erg groot
te zijn. Voor het overzicht konden deze in
acht categorieën ondergebracht worden:
1. tcxtielwas
2. vaatreiniging
3. schoonmaak
4. persoonlijke hygiëne
5. voeding
6. zware metalen
7. geneesmiddelen
8. overige
In de categorie 'overige' vallen bijvoorbeeld verf, fotochemicaliën en desinfectiemiddelen.
In de literatuurstudie [Heide, 1] worden
uitvoerig besproken: het gebruik, de
samenstelling (uitgebreid per produkt in
de bijlagen beschreven) en de mogelijke
invloed op zuiveringssystemen onder
aërobe of anaërobe omstandigheden.
In deze publikatie worden de belangrijkste
aspecten van genoemde studie samengevat.
TextichoasmidJclen
Het gebruik van textielwasmiddelen heeft
een grote invloed op de samenstelling van
het afvalwater. In tabel II wordt een overzicht gegeven van kenmerkende stoffen
uit textielwasmiddelen. Bij de samenstelling van de tabel is het Instituut voor
Reinigingstechnieken TNO behulpzaam
geweest. De verkrijgbare commerciële
produkten komen vrij sterk in samenstelling overeen. Synthetische wasactieve
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stoffen worden onder anaërobe omstandigheden nauwelijks afgebroken.
Ze passeren voor een groot deel de septic
tank [Klein, 3). Bij anaërobe (na)zuivering
worden de huidige detergenten vrijwel
volledig afgebroken. Dit geldt voor zowel
de lineaire alkylbenzeensulfonaten,
lineaire alkylfenolethoxylaten, geëxthoxyleerde vetalcoholen, als voor vetzure
zepen [Van Kessel, 4].Verwacht mag
worden dat in de komende tijd steeds
minder fosfaathoudende wasmiddelen
meer worden gebruikt. Heide [5] stelt dat
in stedelijke rioolwaterzuiveringsinrichtingen de reductie van fosfaten
procentueel gelijk zal blijven bij grootschalige toepassing van fosfaatloze
wasmiddelen. Dit werd onderzocht in het
praktijkonderzoek naar individuele
behandeling van verspreide bebouwing
[Witteveen+Bos, 2]. Door de toepassing
van fosfaatvrije wasmiddelen in twee
individuele zuiveringen werd de fosfaatvracht in het afvalwater verminderd met
10-30%. Heide [4] voorspelde bij een
volledige vervangen van fosfaten in
wasmiddelen een ca. 50% lagere fosfaatemissie met het effluent van rwzi's.
De meeste fosfaatvrije wasmiddelen
bevatten nitrilotriacetaat (NTA) als
vervanger van fosfaat in wasmiddelen.
Afhankelijk van het NTA gehalte in hei
wasmiddel kan een concentratie van
40 mg NTA/l in het afvalwater optreden.
Tijdens het wassen, er wordt dan vaak
vrijwel alleen water uit de wasmachine in
de individuele zuivering aangevoerd, is
deze concentratie aanzienlijk hoger. Onder
anaërobe omstandigheden in septic tanks,
maar ook onder aërobe omstandigheden
bij pieklozingen, is de afbraak zeer
beperkt. Het is niet te verwachten dat in
individuele zuiveringen meer dan een
derde van het NTA zal worden verwijderd
(niet gepubliceerd orënterend TNOonderzoek). Aangezien NTA een
complexerende stof is, die zware metalen
in een septic tank kan mobiliseren, is
nadere aandacht voor de invloed op de
zware metalenbalans van septic tanks en
aërobe nazuivering gewenst. Enige voorzichtigheid ten aanzien van NTA is nodig.
Zie hiervoor bijvoorbeeld Derks [10]. Van
de stoffen uit tabel II heeft de stabilisator
EDTA ook een complexerende werking.
De andere stoffen uit deze tabel zijn
vanwege de lage concentratie of hun
goede biologische afbreekbaarheid van
minder belang. De hoge concentratie van
natriumsulfaat beïnvloedt de werking van
een zuiveringsinstallatie niet. De pH van
het verbruikte waswater verhoogt die van
het afvalwater tot een waarde van ten
hoogste 8.

TABEL I I - Bijdrage van stoffen uit textiel',vasmiddelenaan het afvalwater.

Per woning

Voorwasmiddel

verbruik
gebruik per week
dosering per keer
hoeveelheid
concentratie (mg/l)*

Hooft Iwasmiddel

Wasverzachter

Totaal**
textielwasmiddelen

2-5
150-250g
700 g
280

0-4
50 -150 ml
200g
80

440

1-2
75--100 g
200g
80

voornaamste bestanddelen (mg/l)*
wasactieve stoffen
nairiumpolyfosfaat
nitrilotriacetaat
zeoliet
zepen
natriumsulfaat
natriumperboraat
optische witmiddelen
inhibitoren CMC
stabilisator EDTA
parfumolie
enzymen
silicaten
isopronpanol
bleekactivator 'PAED

24
24

84
84
56
56
64
140
84
1,1
8
5
0,6
2,8
17

18
40
0,3
2,1
1,6
0.2
0,8
5

18

0,4

1,6
8

126
108
56
56
82
180
84
2
11
7
1
4
22
1,6
8

*Op basis van 2.500 1 water per woning per week
**Maximale waarden die kunnen voorkomen

Vaatrcinigingsmiddelen
Vaatreinigingsmiddelen voor de handafwas en voor de machine afwas zijn sterk
verschillend. De eerstgenoemde middelen
bevatten voornamelijk wasactieve stoffen
en vrij weinig hoogpolymere fosfaten als
emulgator. Middelen voor de machine afwas bestaan voornamelijk uit een mengsel
van alkalisch reagerende anorganische
zouten en een geringe concentratie wasactieve stof (detergenten). Opmerkelijk
zijn de hoge alkaliteit en het hoge gehalte
aan fosfaat.
Schoonmaak- enreinigingsmiddelen
Het gebruik van schoonmaak- en
reinigingsmiddelen is afhankelijk van de
bezitters van een individuele zuivering.
Welke middelen worden in welke
hoeveelheden gebruikt? De meeste van
de schoonmaak-en reinigingsmiddelen
remmen in principe de anaërobe
processen in septic tanks. De geïnteresseerde lezer vindt in de rapportage van
Heide [1] een overzicht van stoffen en
gebruiksfrequentie. Het actief chloor uit

bleekwater, de concentratie in een septic
tank bedraagt ca. 4 mg/l, zou de werking
van een septic tank of ook een nageschakelde bodeminfiltratie kunnen verstoren. Bij reacties van het hypochloriet
met ammoniak of ureum kunnen haloformen en andere ongewenste nevenprodukten ontstaan. Produkten zoals ontstoppingsmiddelen (sterk basisch, maar
veroorzaakt een geringe pH-verhoging),
badkuipreinigingsmiddel, ruitenreiniger,
WC-reiniger hebben voorzover kan
worden nagegaan slechts een beperkte invloed op individuele zuiveringssystemen,
gezien de gemiddeld lage concentratie en
het incidentele gebruik. Er waren tt|aens
de literatuurstudie WC-blokken in de
handel, die naast wasactieve stoffen
paradichloorbeenzeen en synthetische was
bevatten. Het effect hiervan op de
individuele zuivering was niet bekend, het
was een aanleiding tot praktisch onderzoek (zie Kampf, elders in dit nummer).
Middelen voor depersoonlijkehygiëne
In tabel III wordt een overzicht gegeven

TABEL III - Bijdrage van stoffen uitmiddelen voorpersoonlijke hygiëne aan het afvalwater.
Per woning

Toiletzeep

Bad schuim

60

12
10ml
120ml
48

verbruik
gebruiksfrequentie (week)
dosering per keer
hoeveelheid
concentr. (mg/l)*
'voornaamste bestanddelen (mg/l)*
vetzuren
andere wasactieve stoffen
milde organische stoffen
vaste stoffen, vnl. cellulose

20-40 g
8-16

Haarshampoo
6
15 ml
90 ml
36

Toiletpapier

Overige
middelen

30
5g
150 g
60

50 g
20

10

*2.500 1 per woning per week, 3 personen per woning.

24
36
60

20
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van de meest kenmerkende gegevens van
de samenstelling van middelen voor de
persoonlijke hygiene. De meeste zepen en
shampoo's zijn milde verzorgingsmiddelen, die voornamelijk biologisch
afbreekbare stoften bevatten. Toiletpapier
en andere middelen (tampons, inlegkruisjes, condooms) zijn biologisch vrijwel
niet afbreekbaar. De hoeveelheid toiletpapier draagt tot hoogstens een derde van
de slibproduktie in kleine zuiveringen bij.
De samenstelling van cosmetica is zeer
divers. Het is niet te verwachten dat de
aard en de hoeveelheid van deze
verbindingen een probleem zijn bij de
individuele behandeling van afvalwater.
Mogelijk is dit wel het geval met 'agressieve' garagezepen en schimmelwerende
middelen in zepen en shampoo's.

metaal tussen 30 en 90%. Vanuit het
oogpunt van waterkwaliteitsbeheer dient
de verwijdering van de zware metalen uit
de waterfase zo groot mogelijk te zijn. Het
gebruik van NTA in plaats van fosfaten in
wasmiddelen en de eventuele invloed op
de mobiliteit van metalen is reeds eerder
aan de orde gesteld.
Geneesmiddelen
De informatie over geneesmiddelen is
vooral ontleend aan een studie van TNO
over geneesmiddelen en het milieu
[Van der Heide e.a., 8]. In [1] worden van
enkele geneesmiddelen voorbeelden van
gebruik, concentratie in afvalwater en
gedrag bij behandeling van afvalwater gepresenteerd. Als regel worden de geneesmiddelen oraal ingenomen. In het lichaam
vindt gedeeltelijk afbraak plaats, het overblijvende deel wordt met urine en faeces
afgevoerd. Lang niet de gehele verstrekte
hoeveelheid geneesmiddelen wordt als
zodanig gebruikt. Inleveren van restanten
bij de apotheek wordt aanbevolen. Het is
echter mogelijk dat ook afvoer van
restanten naar septic tanks en andere
installaties plaats vindt, bijvoorbeeld van
veterinaire geneesmiddelen op boerderijen. Veel van de middelen zijn aëroob
beter afbreekbaar dan anaëroob.

Voedingsmiddelen
Restanten van voedingsmiddelen komen
bij de bereiding van voedsel en bij
afwassen in het afvalwater terecht.
Gewoonlijk zal een individuele zuiveringsinstallatie deze stoffen, evenals faeces en
urine zonder problemen verwerken. Het is
overigens van belang dat frituurvet en
andere oliën niet met het afvalwater
worden afgevoerd.
Zware metalen
In tabel IV wordt van enkele zware
metalen in afvalwater van een woning de
concentratie weergegeven. Deze metalen
kunnen afkomstig zijn uit het leidingnet,
het genuttigde voedsel en uit een groot
aantal stoffen zoals: haarverf, verf,
fotografische produkten, bestrijdingsmiddelen, enzovoort. De waarden uit het
praktijkonderzoek van VROM [2]
stemmen goed overeen met [6, 7] maar
incidenteel werden duidelijk hogere waarden gevonden. De concentraties van de
metalen, die in huishoudelijk afvalwater
voorkomen zijn dermate laag dat geen
beïnvloeding van de biologische zuivering
in septic tanks of in aërobe zuiveringssystemen behoeft te worden verwacht. Dit
geldt niet alleen voor de CZV-reductie,
maar ook voor de nitrificatie (aërobe
systemen). De verwijdering van zware
metalen varieert afhankelijk van het

Overige
In en om het huis wordt een groot aantal
pesticiden gebruikt. Jaarlijks worden in
Nederland meer dan vijf miljoen spuitbussen met bestrijdingsmiddelen en
plantensprays verkocht. Daarnaast zijn er
wateroplosbare middelen verkrijgbaar.
Restanten van deze middelen worden
vaak met het afvalwater afgevoerd.
Het gebruik van de meeste bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse huishoudens
is incidenteel. Een overzicht wordt
gegeven door Den Hlaauwen-Kersi [9].
Desinfecterende stoffen om microorganismen te inactiveren, worden toegepast in ziekenhuizen, op boerderijen en
incidenteel in de woning (vooral in
combinatie met een reinigingsmiddel met
actief-chloor). Het is te overwegen om
alleen middelen toe te passen die ook
onder anaërobe omstandigheden worden

TABEL IV - Con centratte van mkele metalen m afvalwatervan een -woning(PR/I).
G cbascerd op het overzicht van De Waal Malefijt |6]
] xidingwacer

Metaal
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn

(toevoer)

Faecaliën

0,08
1,0
8,0
1,0
1,0
40

0,45
0,66
23,9
3,4
1,7
120

Afgifte
leiding
materiaal
0,47
5

151
?
26,7
84

totaal
1,0
U
183
4,4
30
244

Volgens
STORA [7]
totaal
1,1
4,5
147
11
20
183

Volgens
VROM [21
totaal
veelal < 0,5
veelaK 10
veelal < 150
< 1-100
veelaK 50
veelal < 250

afgebroken. Veel gechloreerde fenolen
zijn anaëroob niet afbreekbaar.
Het Verfinstituut TNO heeft een schatting
gemaakt van de emissie van verfstoffen
(verf, lak, beits, impregneermiddel en
andere) en daarmee verbonden stoffen als
kwastreiniger en afbijtmiddel. Knkele
relevante gegevens zijn in tabel V bijeengebracht. De meeste verfstoffen of
produkten komen met schoonmaken van
kwasten en rollers, maar ook bij het
handen wassen na de verfklus, in het
afvalwater.
In Nederland zijn 200.000 à 300.000 vergroters in gebruik. De meeste fotoamateurs ontwikkelen en drukken alleen
zwart-wit foto's af. De restanten van ontwikkel-, stop- en fixeerbaden worden bij
50-90% van de hobbyisten door de
gootsteen weggespoeld. De fotografische
baden bevatten een groot aantal fotochemicaliën, waaronder zilver in de vorm
van een zilverthiosulaatcomplex. Het is
niet eenvoudig om aan te geven in welke
mate de werking van de individuele
zuivering of het milieu door het lozen van
fotografische baden door fotoamateurs
wordt beïnvloed. Voor een overzicht van
kenmerkende stoffen wordt verwezen
naar Heide [1]. Indien fotografische baden
van een 'normale' hobbyist worden
geloosd, bedraagt het volume per keer
hooguit enkele liters. Dit is weinig ten
opzichte van het waterverbruik per
persoon of per woning. Verstoring van de
werking van individuele zuiveringssystemen is, wellicht met uitzondering van
nitrificatie bij aërobe systemen, niet te
verwachten. Het is zeker te overwegen om
bezitters van individuele zuiveringssystemen voor te schrijven hun fotografische baden niet met water weg te
spoelen, maar om die op andere wijze af
te voeren (bijvoorbeeld bij fotohandel of
gemeentelijke reinigingsdienst). Onderzoek dienaangaande lijkt niet noodzakelijk.
Bezitters van auto's onderhouden hun
voertuig(en) op zeer uiteenlopende wijze.
Soms is het onderhoud beperkt tot het uitwendig reinigen, soms worden nagenoeg
alle werkzaamheden thuis verricht. In het
laatste geval dienen een aantal autoproduktcn te worden beschouwd, die in
principe met water (kunnen) worden afgevoerd. Het ligt echter voor de hand om
afgewerkte olie (carterinhoud ~ 2,5 1) naar
inzamelpunten en niet met het afvalwater
af te voeren.
Anders ligt dit met het verversen van de
inhoud van een radiateur: naast anticorrosiemiddelen, die metalen bevatten, is
daarin antivries op basis van methanol of
ethylecnglycol aanwezig. Met de huidige
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TABEL V- Bijdrage van sloffen uitverfprodukten endergelijke Produkten aanhetafvalwater.
Per woning
verbruik
gebruik per jaar
gebruik per keer
hoeveelheid in afvalwater
concentratie (mg/l!*

Mi turverf
waterbasis

2
3 kg
150 g
60

voornaamste bestanddelen
(mg/l)*
bindmiddelen
9
verdikkingsmiddel
0-6
pigmenten ftitaaldioxide e.a. ) 6
24
krijt ( C a C 0 3 )
talk
2,4
hulpstoffen (disperse)
1,8
auftische koolwaterstoffen
aromatische koolwaterstoffen
methvleenchloride
methanol
ciliconenhars
droogmiddel (siccatief)
conserveringsmiddel (TH 10 )

YerfKwastverdunner reiniger
2
21
0-100 g
0-40

0-1
0,5
0-250 g
0-100

AfbijtVochtwerend
middel
middel C arbolineum

Dekkende
beits

0-1
11
0-20 g
0-8'

1-2
0,5 1
0-10 g
0-4

1
2 kg
0-40 g
0-16

0-1
11
0-20 g
0-8

0-1

+

0-34
0-6

0-40
0-10
0-45

+
+

0-6,5
0-1,5

0-0,7
0-0,5
0-1
0-0,2
0-0,9
0-0,2

Transparante
beits
Grondverf

Hoogglans
lak

Zijdeglans
lak

1-2
0,5 1
0-10 g
0-4

1
11
0-120 g
0-8

1
11
0-20 g
0-8

1
11
0-20 g
0-8

0-1,5
0-0,1
0-0,2

0-2

0-4

0-2

0-2,1
0-1,6
0-0,5
0-0,2
0-1,5
0-0,3

0-2,2
0-0,2

0-2
0-0,5

0-0,2
0-1,7
0-0,3

0,2
0-2,4
0-0,4

0-2
0-0,3

0-12
0-1,6
0.1
0-0,1
0-0,05

* Op basis in inhoud septic tank 2.500I
-f— Kwantiteit niet bekend.

gesloten koelsystemen wordt het antivriesmengsel zelden of nooit vervangen.
De kans op afvoer naar een individuele
zuiveringsinrichting is gering. Dit geldt
eveneens voor ontvettingsmiddelen
(wasbenzine, aromaten en dergelijke).
Deze middelen worden met kwast of doek
gebruikt, waardoor een groot deel
verdampt. Bij reinigen van motorblokken
met motorblokreinigers die met water
worden afgespotcn of met hogedrukreinigers, komen wel degelijk olieachtige
stoffen in het water terecht.
Evaluatie en aanbevelingen
Het is belangrijk dat bewoners een
bewuste keuze kunnen maken van
Produkten, zoals wasmiddelen, reinigingsmiddelen en schoonmaakmiddelen. Het is
nodig dat er goede informatie op de verpakking van produkten komt ten aanzien
van de individuele zuivering of het milieu
bij het lozingspunt. Sommige produkten
behoren niet via de waterafvoer geloosd te
worden. Dit betreft bijvoorbeeld restanten
van geneesmiddelen, desinfecteringsmiddelen, verfstoffen, oplosmiddelen,
enzovoort. De bewoners moeten vanzelfsprekend wel weten waar men deze
produkten op een verantwoorde wijze
kwijt kan. In veel gemeenten is een
afgiftesysteem voor milieu-onvriendelijke
stoffen opgezet. Dit werkt plaatselijk goed.
Het is de vraag of hiervoor niet landelijk
een uniformer systeem opgezet kan
worden. De plaatselijke adressen waar
men deze restprodukten kwijt kan zouden
bijvoorbeeld in de 'Gouden Gids' opgenomen kunnen worden. Daarnaast valt
te overwegen om een milieubrochure voor
bezitters van een individuele zuivering op
te stellen. Naast voornoemde informatie

kunnen wenken over het gebruik en
lozing van produkten en een gebruiksaanwijzing met de werking, het onderhoud en beheer van de kleine rwzi
opgenomen kunnen worden.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat een normale toepassing van
de gebruikelijke produkten in een
huishouding weinig invloed zal hebben op
de werking van een septic tank en/of
aërobe biologische zuivering. Dit gegeven
is ook indirect te ontlenen uit de goede
werking van grote aërobe biologische
zuiveringssystemen die nagenoeg alleen
huishoudelijk afvalwater verwerken. Het
slib van dergelijke installaties is in het
algemeen van goede kwaliteit. Bij de
inzameling van afvalwater van honderden
of duizenden woningen vindt een vermenging met andere lozingen plaats.
Ongewenste lozingen, zoals die van fotochcmicaliën, worden daardoor verdund en
verstoren de werking van grote biologische zuiveringen niet. Bij individuele
zuiveringsinrichtingen heeft men echter
uitsluitend te maken met het ter plaatse
geproduceerde afvalwater en zou
beïnvloeding van de werking mogelijk
zijn. Veel van de stoffen passeren de
individuele zuivering en worden niet of in
geringe mate omgezet of teruggehouden.
Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van
water en slootbagger bij het lozingspunt
van de kleine zuivering. Het feit dat 'bij
een normale toepassing van de meeste
gebruikelijke produkten, een geringe
invloed op de individuele zuivering
verwacht mag worden' houdt echter in dat
er wel een invloed zal zijn bij:
- Hen aantal al dan niet gebruikelijke
stoffen of produkten;

- een niet normale of afwijkende toepassing of een uitzonderlijk gebruik.
Het is natuurlijk niet eenvoudig vast te
stellen wat niet gebruikelijk, afwijkend of
uitzonderlijk is.
In het praktijkonderzoek [2] is al aandacht
geschonken aan de invloed van het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen op de
werking van individuele zuiveringen. Het
verdient daarnaast aanbeveling meer aandacht te schenken aan de fosfaatvervangende middelen, zoals NTA in
wasmiddelen. NTA wordt in septic tanks
nauwelijks afgebroken. Over de mogelijke
toxische effecten, zowel direct als indirect
door beïnvloeding van de mobiliteit van
metalen bestaat nog onduidelijkheid. Zie
hiervoor ook het recente overzicht van
Derks [10]. In het effluent van individuele
zuiveringen bedraagt bij volledige vervanging van fosfaten in wasmiddelen door
NTA, het gehalte aan NTA 10-40 mg/l. Bij
pieklozingen zijn gehalten van meer dan
100 mg/l te verwachten. Een uitzonderlijk
gebruik van bleekwater of andere chloorhoudende schoonmaakmiddelen kan de
werking van een individuele zuivering
storen, maar ook door de vorming van
haloformen een mogelijk negatieve
invloed hebben op het milieu bij het
lozingspunt. Meer kennis is gewenst van
slechts biologisch afbreekbare en
biologisch accumulerende stoffen zoals
paradichloorbenzeen in wc-blokjes. Slecht
afbreekbare detergenten in bijvoorbeeld
machinewasmiddelen zouden storend
kunnen werken op anaërobe omzettingen
in septic tanks.
Van de in de literatuurstudie beschouwde
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TABEL I - Schematische samenvatting van de effecten van de varianten op de in hel geding zijnde belangen. De
waarden 'van de effecten lopen uiteen van zeer negatief (- -) tot zeer positie/ (+ V).
Huidige situatie

Variant/belang

lh

Landbouw
Drinkwatervoorziening
Industriewatervoorziening
Natuur
Recreatie

2a

2b

++
+
+
++
-

++
+
+
++
+

Natuurwaardebelang
' waterkwaliteit van de Amstelmeerboezem
* waterkwaliteit van het IJsselmecr
* waterkwaliteit van de Schermerboezem
* ecologische waarden in het Amstelmeer
* invloed van het infiltratiewater op de duinen
* verdroging in de duinen

Drinkwaterbelang
* ontzoutingskosten
* kwaliteit van het in te nemen water
* optreden van corrosie in het leidingennet

Recreatiebelang
* zwemwaterkwaliteit in de Zuiderhaven
* s haatsmogclijkheden in de Zuiderhaven
* surf-mogelijkheden in de Zuiderhaven.

lndustriewaterbclang
* ontzoutingskosten
* optreden van corrosie in het leidingennet

TABEL III - Kostcn-baten analyse (in miljoen gld.), 1VTW meegerekend.
Jaarlijkse exploitatie

Huidig
la
lb
2a
2b

Jaarlijkse baten

Jaarlijks

vast

variabel

landbouw

drinkwater

industrie

-

-

-

-

-

-

-

11
32
31
34

1,0
2,8
2,7
3,0

0,2
0,3
0,1
0,3

-1,0
1,0
1,0
1,0

2,4
2,4
8,4
8,4

0,2
0,2
0,5
0,5

0,4
0,5
6,8
6,6

Variant Investering

stof niet thuishoort in het drinkwater werd
onderzoek uitgevoerd naar de herkomst,
kosten van de varianten bestaan uit de
vaste kapitaalslasten (rente en afschrijving
van de investering) en de variabele
exploitatiekosten (onderhoud, energie,
enz). In tabel III zijn de resultaten van de
kosten-baten analyse weergegeven.
De baten die voor de drink- en industriewatervoorziening worden bereikt hangen
samen met besparingen op de ontzoutingskosten. Voor de landbouw treedt
bij variant la een toename van de zoutschade op ten opzichte van de huidige
situatie. Bij de overige varianten treedt
een vermindering van de zoutschade in de
landbouw op. De natuurwaarde in de
duinen en het daaraan gekoppelde
grondwaterbeleid wordt overigens in kwalitatieve zin bij alle vier de varianten in
meer of mindere mate positief beïnvloed.
Uit de kosten-baten analyse blijkt dat
uitvoering van zowel variant 2a als 2b een
groot positief jaarlijks saldo laten zien.
Naar een uitvoering van de beste
oplossing
De beleidsanalytische studie heeft de
effecten van de varianten op de belangen
op overzichtelijke wijze in kaart gebracht.
Met behulp van dit overzicht heeft een
beoordeling van de varianten plaatsgevonden. Uit de beoordeling blijkt
duidelijk dat het concentreren van de

saldo

uitslag van de Wieringermeer bij het
gemaal Leemans en dit vervolgens via een
persleiding afvoeren naar de Waddenzee
verreweg optimaal is voor alle in het
geding zijnde belangen.
Doordat alle regionale betrokken
belangenvertegenwoordigende instanties,
alsmede Rijkswaterstaat de studie hebben
begeleid worden de resultaten zeer breed
ondersteund.
Met behulp van de resultaten van de
studie wordt de bestuurlijke besluitvorming omtrent de maatschappelijk zo
dringend gewenste verlegging van de
lozing van de Wieringermeer buiten het
IJsselmeer op een inzichtelijke wijze
mogelijk.
Gelet op de functietoekenning aan het
IJsselmeer, zoals in het Rijkswaterkwaliteitsplan 1986 is aangegeven, en de
verantwoordelijkheid van het rijk als
beheerder voor het bereiken van de
bijbehorende doelstellingen lijkt het rijk
het aangewezen overheidsniveau om de
gewenste oplossing mogelijk te maken.
Literatuur
1. 1'erricht onderzoek werkgroep 'Bemaling
Wieringermeer'. Rijkswaterstaat Directie
Zuiderzeewerken, december 1987.
2. De zonlmtslag van het gemaal /.c/v in relatie tot
de kwaliteit van het door het PWN geproduceerde
drinkwater. PWN, januari 1988.
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Bijzondere stoffen
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stoffen, die in een woning met het afvalwater verlaten bleek dat het gedrag onder
anaërobe omstandigheden veel minder
goed bekend is dan onder aërobe omstandigheden. In dit verband werd in [1|
aanbevolen een tcstprocedure te ontwikkelen om produkten te beoordelen op
hun invloed op de biologische werking
van septic tanks. Deze ontwikkeling wordt
in de volgende publikatie beschreven.

TABEL II - Overzicht van de 16 criteria voor de 5 in lietgedmg zijnde belangen.
Landbouwbclang
* bedrijfsopbrengst
* bedrijfszekerheid met het oog op de
gewasteeltkeuze

3. Beleidsanalytische notitie afleiding bemaling
Wieringermeer. Witteveen + Bos Raadgevende
ingenieurs Deventer, augustus 1989.
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