Praktijkonderzoek individuele behandeling van afvalwater

Inleiding
De bestrijding van de waterverontreiniging door huishoudelijk afvalwater
heeft zich in Nederland tot nog toe in
hoofdzaak gericht op een gecentraliseerde
aanpak. En met succes, aangezien thans
gesteld mag worden dat vrijwel alle
woonkernen met meer dan 500 inwoners
zijn aangesloten op riolering.
De inmiddels voortschrijdende centralisering heeft voor de grootschalige
afvalwaterbehandeling het tijdperk
ingeluid van rijping en optimalisatie.
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Voor de kleinschalige afvalwaterbehandeling ligt dit geheel anders. Feitelijk staat
dit in Nederland nog in de kinderschoenen, mede gezien de specifieke
problematiek van technische, organisatorische en financiële aard die hiermee
samenhangt. Dit treedt vooral op de
voorgrond bij de afvalwaterproblematiek
rond verspreide bebouwing.
Afvalwaterproblematiek bij verspreide
bebouwing
Aansluiting van verspreide bebouwing op
centrale rioleringssystemen brengt zeer
grote financiële consequenties met zich
mee. De beleidsdoelstelling van de overheid om zoveel als redelijk mogelijk een
centrale aanpak te ondersteunen, heeft
geleid tot subsidiëringsregelingen ten
behoeve van het uitvoeren van kostbare
rioleringswerken, zoals de Bijdrageregeling Kostbare Rioleringswerken en de
Verfijningsregeling Rioleringen. Deze
ondersteuning heeft het mogelijk gemaakt
dat in de afgelopen 10 jaar nog een
aanzienlijk aantal rioleringsprojecten in
buitengebieden zijn verwezenlijkt. Met de
afbouw van deze subsidies zullen om
financiële redenen de resterende niet op
riolering aangesloten objecten naar alle
waarschijnlijkheid niet meer van een
aansluiting worden voorzien.
Globaal betreft dit toch nog altijd ca. 5%
van het totale woningbestand, ca. 30.000
woningen, en voorts diverse recreatievoorzieningen, (campings), afgelegen
werklocaties, parkeerplaatsen langs autosnelwegen, aanlegplaatsen voor schepen
en dergelijke.
De totale omvang hiervan vertegenwoordigt een vervuilingswaarde van ca. 1à 1,5
miljoen inwoner-equivalenten, waarvan
ca. 40% geloosd wordt in de bodem en

Samenvatting
Nederland is voor ca. 95% gerioleerd. De huidige lozingssituatie van de resterende
5%, 1à 1,5 min. inwonerequivalenten, zal als gevolg van verdergaande
regelgeving en algemeen milieuhygiënisch besef grotendeels moeten worden
verbeterd. Een breed onderzoeksprogramma is hiertoe opgezet en uitgevoerd.
In dit artikel wordt de samenhang tussen de verschillende deelonderzoeken
geschetst.

60% op oppervlaktewater. Door de invoering van het thans in voorbereiding
zijnde Lozingenbesluit Bodembescherming zal een deel van de huidige bodemlozers gedwongen worden naar andere
oplossingen voor het afvalwaterproblecm
om te zien. Ook voor de huidige lozers op
oppervlaktewater kan wegens milieuhygiënische redenen en het wegvallen van
subsidies voor rioolaanleg het tijdstip
aanbreken waarop naar alternatieven
gekeken dient te worden.
Van de alternatieven blijkt discontinue
inzameling als snel te kostbaar, terwijl de
behandeling ter plaatse met septic tanks zoals thans nog veel geschiedt - slechts
Aft). 1- Onderzoeksprogramma onderzoeksproject
'Individuele behandeling van afvalwater(IBA)'.

Fase 1: Verkennende studie
(1979-1981)
-

literatuuronderzoek, 'state-of-the art'
praktijkervaringen binnen- en buitenland
globale kostenberekeningen
beschouwing oppervlaktewater- en
bodemverontreiniging [ 1 , 2 ]

Fase 2: Praktijkonderzoek
a: Voorbereiding (1981-1983)
- afbakening onderzoeksactiviteiten
- selectie proeflocaties (20 stuks)
- onderzoeksvoorbereiding
b: Uitvoering (1983-1987)
- bouw 9 systemen; aanpassing 5 systemen
- onderzoek op 14 locaties gedurende
2 jaar [3, 4]
c: Evaluatie (1987-1989)
- aanvullend onderzoek
- kostenberekening
- overzicht vergunningsprocedures
- terugkoppeling met verkennende studie
- signalering nieuwe ontwikkelingen
- systeemvergelijking en
toepassingsgebieden

Fase 3: Stoffenonderzoek
(1984-1988)
- verkennende literatuurstudie
- ontwikkeling testmethode invloed stoffengebruik op biologische werking septic
tank [5, 6]

Fase 4: Voorbereiding
implementatie IBA-systemen
(1989)
- signalering knelpunten
- onrwerp-richtlijnen ontwerp,
uitvoering, beheer en onderhoud.

een deelzuivering tot stand brengt met
beperkt resultaat.
Volwaardige zuiveringssystemen voor de
behandeling ter plaatse zijn tot nu toe
slechts spaarzaam toegepast. Niet in de
laatste plaats is dit een gevolg van
onbevredigende resultaten van eertijds
toegepaste systemen die door schaalverkleining werden afgeleid van grote
systemen, zoals het actief slib systeem, en
die onvoldoende waren afgestemd op de
specifieke technologische problemen bij
kleinschalige behandeling van afvalwater.
Het in 1979 door het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (thans VROM) opgestarte onderzoeksproject Individuele behandeling van
afvalwater' heeft echter inmiddels de
kennis in Nederland verbeterd tot een
niveau waarop keuze, ontwerp, beheer en
beoordeling van deze installaties verantwoord kan geschieden.
Een overzicht van het volledige onderzoeksprogramma is gegeven in afb. 1.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de
ingenieursbureau^ Witteveen+Bos,
IWACO BV en TNO.
Het bureau Witteveen+Bos in Deventer
verzorgt de coördinatie en richt zich
specifiek op de zuiveringstechnieken en
aspecten van oppervlaktewaterverontreiniging. Het Rotterdamse bureau
IWACO richt zich op infiltratie in de
bodem en bodemverontreinigende
aspecten. TNO te Delft onderzoekt de
invloeden van stoffen in de huishouding
op zuiveringsprocessen en het
omringende milieu.
Een belangrijk onderdeel van dit project
betreft een in 1987 afgerond praktijkonderzoek aan diverse typen zuiveringssystemen. Dit onderzoek is door zijn
brede aanpak en door de eenduidige
uitvoeringswijze uniek in vergelijking met
buitenlandse studies voor wat betreft de
onderlinge vergelijking van de diverse
systeemtypen.
Praktijkonderzoek
Op basis van de verkennende studie zijn
14 installaties van verschillende typen en
groottes voor individuele behandeling van
afvalwater geselecteerd en aan een twee
jaar durend praktijkonderzoek op locaties
verspreid over Nederland onderworpen.
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Mede dankzij de medewerkering van
waterkwaliteitsbeheerders bij bemonstering en analyse, kon een intensief
programma worden uitgevoerd aan
metingen van influent, debietproportioneel, en effluenten, steekmonsters, met
een frequentie van lx per 2 weken.
Daarnaast is door de uitvoerende bureau's
onderzoek verricht naar de invloed op de
oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit, de kwaliteit en produktie
van zuiveringsslib, hygiënische aspecten,
hinder voor de omgeving en bedrijfsvoeringsaspecten. De belangrijkste
resultaten worden door de bureau's
gepresenteerd in aansluitende artikelen.
Tevens is een artikel opgenomen van een
bewoner met betrekking tot zijn persoonlijke ervaring met een toegepast systeem,
het composttoilet, en een installatie voor
grijswaterbehandeling.
Thans worden de ervaringen van het
praktijkonderzoek geëvalueerd. Dit betreft
een terugkoppeling van de resultaten met
de verkennende studie, uitgebreide
kostenberekeningen en een uitwerking
van de systeemvergelijking ten behoeve
van selectie en het verkrijgen van een
indicatie van de mogelijke toepassingsgebieden van de betreffende systemen.
Daarnaast wordt momenteel aanvullend
onderzoek verricht naar:
- denitrificatiemogelijkheden;
- de invloed van de versnijdende pomp
in de influentleiding op de onderzoeksresultaten;
- het effect van dragermateriaal in een
septic tank;
- het effect van machinaal afwasmiddel
op de werking van een septic tank.
Vooruitlopend op de evaluatie kan reeds
worden gesteld dat het praktijkonderzoek
heeft aangetoond dat huishoudelijk afvalwater van verspreide verbrouwing
technisch op acceptabele wijze ter plaats te
zuiveren is. De beproefde systemen met
een aerobe biologische zuiveringstrap zijn
goed in staat een BZV-verwijdering van
meer dan 90% te realiseren. De bedrijfszekerheid is goed en de bedrijfsvoering
eenvoudig en algemeen weinig tijdrovend,
en er kan met een geringe controlefrequentie worden volstaan.
De geconstateerde verschillen tussen de
systemen onderling zullen in de evaluatie
nader worden uitgewerkt, waardoor een
keuze vereenvoudigd zal worden.
Stoffenonderzoek
Dit onderzoek naar de invloed van slecht
afbreekbare of toxische stoffen in de huishouding geeft aan dat bij normaal gebruik
van de normale huishoudelijke artikelen
geen significante verstoring van de
zuiveringsprocessen is te verwachten.
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De meeste van deze stoffen zullen echter
wel de individuele zuivering passeren en
slechts in geringe mate worden omgezet
of worden teruggehouden, hetgeen gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van
het omringende milieu van het lozingspunt.
De invloed van de stoffen in een anaëroob
milieu is minder bekend en voor bepaalde
stoffen wordt invloed op het anaerobe
zuiveringsproces, afhankelijk van de mate
van gebruik, niet uitgesloten. Teneinde de
mogelijke invloed op de biologische
werking van een septic tank te onderzoeken, is door TNO in een aanvullend
onderzoek een testmethode hiervoor
ontwikkeld. Meer informatie wordt gevonden in de in dit nummer opgenomen
artikelen van TNO.
Implementatie
Voor een verantwoorde implementatie
van individuele behandeling van afvalwater is het gewenst ad-hoc oplossingen
zoveel mogelijk te vermijden. Het Ministerie van VROM is derhalve voorstander
van het ontwikkelen van richtlijnen voor
ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud
van systemen voor individuele behandeling van afvalwater TBA-systemen).
Dergelijke richtlijnen zullen alleen dan
effectief zijn, wanneer zij door een brede
groep van belanghebbenden worden
ondersteund. In de hiervoor noodzakelijke
discussie kunnen de in fase 4 van het
onderzoeksproject vanuit technisch oogpunt op te stellen richtlijnen dienen als
basismateriaal. Tussentijds kunnen deze
richtlijnen door belanghebbenden als
informatie worden meegenomen bij afwegingen van te ondernemen activiteiten.
Hoewel individuele behandeling van
afvalwater technisch goed mogelijk is, kan
implementatie ervan worden belemmerd
door knelpunten op economisch, organisatorisch en juridisch gebied. Het is dan
ook niet uitgesloten dat een landelijke
discussie zich zal toespitsen op deze
knelpunten.
Gedurende het praktijkonderzoek hebben
diverse van deze knelpunten reeds een rol
gespeeld. Te noemen zijn bijvoorbeeld:
- heffingssysteem onrechtvaardig ten
aanzien van kleinschalige zuivering;
- ontbreken van coördinatie van regelingen voor lozingen op oppervlaktewater
en in de bodem;
- ontbreken van subsidiëring;
- ontbreken van afspraken ten aanzien
van verantwoordelijk beheer;
- geen duidelijke cirteria voor afwijzing
dan wel zuivering;
- eigenaarsproblematiek grond en beheer
installatie;
- afzetproblematiek slib.

In een fase 4 van het onderzoeksproject
op te stellen Knelpuntennotitie zal meer
aandacht aan deze knelpunten worden
besteed. Deze Knelpuntennotitie heeft in
de eerste plaats een signalerend karakter
en dient een eerste aanzet te geven voor
een noodzakelijke brede discussie omtrent
het te voeren beleid inzake toepassing van
individuele behandeling van afvalwater.
Zowel de richtlijnen als de Knelpuntennotitie zullen naar planning in 1989
worden voltooid en het onderzoeksproject
'Individuele behandeling van afvalwater'
afsluiten.
Slotwoord
De 'laatste loodjes' wegen spreekwoordelijk het zwaarst. Dit is niet uitsluitend van
toepassing op de kostbare sanering van
lozingen van niet op riolering aan te
sluiten verspreide bebouwing.
Nu de technische barrière van individuele
behandeling van afvalwater naar voldoening is overwonnen, zal nog de nodige
inspanning noodzakelijk zijn om knelpunten op financieel en organisatorisch
gebied, als 'laatste loodjes' voor de
implementatie, op te lossen.
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