Langzamezandfiitratieinontwikkelingslanden eenbetrouwbaretechniek
met toekomst

1. Inleiding
De zuivering van oppervlaktewater gaat in
ontwikkelingslanden een steeds belangrijker
rol spelen. Dit geldt voor de watervoorziening
van stedelijke gebieden maar zeker ook voor
het platteland.
Waar mogelijk wordt voor de watervoorziening in ontwikkelingslanden
uitgegaan van grondwaterwinning. In een
aantal landen treedt er echter een
verschuiving op naar de winning van
oppervlaktewater omdat er nu ook systemen
moeten worden aangelegd ingebieden waar
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grondwater niet economisch winbaar isof
een te hoge concentratie aan chemische
verontreiniging (bijvoorbeeld fluor) bevat.
Het produceren vanbetrouwbaar drinkwater
uitgaande van bacteriologisch verontreinigd
oppervlaktewater isin ontwikkelingslanden
niet eenvoudig. Veelal iser een tekort aan
technisch kader en isde organisatiestructuur
niet geschikt om de snel groeiende activiteiten
in de watersector te sturen. Tevens iser een
chronisch tekort aan kapitaal en kan een
regelmatige aanvoer van brandstof,
Afb. 1- Deelnemende instituten en organisaties.
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chemicaliën en reserve-onderdelen niet
worden gegarandeerd.
Dit betekent dat in de praktijk alleen de
meest eenvoudige en betrouwbare zuiveringsmethoden geschikt zijn.
2. Langzame zandfiitratie inzes
ontwikkelingslanden
De vraag naar zo'n eenvoudige en betrouwbare zuiveringsmethode, was in 1973, op een
in Bilthoven gehouden bijeenkomst van
directeuren van met het International
Reference Centre for Community Water
Supply and Sanitation (IRC) samenwerkende
instituten, deaanleidingvoorhetvoorstelom
nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een bredere toepassing van
langzame zandfiitratie.
Het voorstel van de Bilthovenconferentie is
nader uitgewerkt door een aantal instituten
in ontwikkelingslanden (afb. 1)in nauwe
samenwerking met het I R C Een welkome
basis hiervoor wasde door professor
Huisman in samenwerking met W. E. Wood,
in opdracht van de WHO geschreven
publikatie over langzame zandfiitratie.
In 1975 heeft het genoemde voorstel geleid
tot het door het Directoraat Generaal van
Internationale samenwerking gefinancierde
project Langzame Zandfiitratie. Dit project
was met name gericht op onderzoek naar de
toepasbaarheid en het functioneren van
langzame zandfilters onder tropische
omstandigheden en de mogelijkheden om de
bouwkosten van de installaties te verlagen.
De eerste fase van het project concentreerde
zich op laboratoriumonderzoek met proefinstallaties van zowel langzame zandfilters,
met een diameter van 1,5 meter en een
hoogte van 3 meter, alsvan een aantal
eenvoudige voorbehandelingsmethoden.
Nadat de betrouwbaarheid onder tropische

Afb. 2 - Langzaum zandfdter installatiein Borujwada. India. 1982.

Afb. 3 - Voordelen van langzame zandfiitratie.

- Langzamezandfiitratie ishet meest
volledige enkelvoudige waterzuiveringssysteemdatzowelbacteriologische,alseen
aantalchemische enfysische parameters
positief beïnvloedt.
- Alsde bedieningen hetonderhoud effectief
zijnener uitgegaanwordtvaneen redelijke
kwaliteit oppervlaktewater zalheteindprodukt inhet algemeengeenziekteverwekkende organismenbevatten.
- Veiligheidschloring vanheteffluent is
weliswaar gewenst, zekerwaar dewaterlevering regelmatigwordtonderbroken,
maarkanvaak nietgegarandeerdworden.
De toepassing van langzame zandfiitratie
heeftdan hetgrotevoordeelboven andere
zuiveringssystemen dat ziekteverwekkende
organismeneffectiefwordentegengehouden.
- Deeenvoudvandeinstallatie maakt het
mogelijk dezemetlokalematerialenen
expertisetebouwenzonderdaterdure
import goederen nodigzijn.
- Bedieningenonderhoudiseenvoudigen
goedkoop,vereist geenchemicaliënenkan
naeenkorteopleidingdoorlokaalpersoneel
worden uitgevoerd.
- Voor kleinere installatieszijn langzame
zandfilters uitgaande vanbouwenonderhoudskostenvaak nualhet goedkoopste
alternatief. De stijgendeprijzenvoorenergie
enchemicaliën zullendebalans steeds
verder inhetvoordeelvan langzame
zandfiitratiedoendoorslaan.

omstandigheden op laboratoriumschaal was
aangetoond, werd het onderzoek uitgebreid
naar dorpsniveau. In een aantal dorpen in
Colombia, Jamaica, Sudan, India en Thailand
werden nieuwe langzame zandfilters
gebouwd om ook op praktijkschaal ervaring
op te doen met het proces en aangepaste
richtlijnen te ontwikkelen voor het ontwerp,
de constructie, de bediening en het onderhoud van deze installaties.
In deze tweede fase van hetproject, werd ook
het belangvan het niettechnische element en
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Afb. 4 - Langzaam zandfilter installatiein Borujwada, India, 1982.

Afb. 5 - Het zuiveringseffect van eenlangzaam zandfilter.

Parameter

Zuiveringseffect

kleur

hetkleurgetalvan hetwater
neemt afennadertvaaktotnul
troebeling
detroebelingvan het effluent
zalinhetalgemeen lagerzijn
dan 1 NTU
bacteriën
99-99,9% afnameinEcoli
(enpathogène bacteriën)
virussen
volledigeverwijdering ineen
gerijpt filter
andere micro- 99,9-100% verwijderingvan
organismen cercariae,cystenenwormeieren

de rol van de gebruikers onderkend.
Het streven wasnietlangerslechtsgericht op
verbetering vandedrinkwaterkwaliteit, maar
ook op verbetering van de gezondheidssituatie. De demonstratieprojecten in de
dorpen kregen daardoor een meeromvattend

karakter waarbij er naar gestreefd werd de
bevolking bij het project te betrekken en tot
een goede gezondheidsvoorlichting te
komen.
In de derde fase zijn een aantal nationale en
internationale bijeenkomsten georganiseerd,
om de gegenereerde kennis en informatie
over tedragen endetoepassingvan langzame
zandfiltratie op grote schaal te stimuleren.
Dat deze intensieve kennisoverdracht ook
inderdaad effect heeft gehad mogeblijken uit
de volgende voorbeelden:
—deelnemers aan een in 1983 gehouden
bijeenkomst in Jamaica bouwen nu de eerste
installatie in Haiti;
—in het zuiden vanColombia zijn recentelijk
11nieuwe langzame zandfilters gepland, op
initiatief van deelnemers aan een 1982
gehouden bijeenkomst in Colombia.

De rol vanprofessor Huisman inhet project
Langzame Zandfiltratie
Om de voorstellen die door instituten in
ontwikkelingslanden werden ontwikkeld op
elkaar af te stemmen en het onderzoek zo
nuttig mogelijk te laten zijn ishet project
begeleid door een adviesgroep bestaande uit
deskundigen op het gebied van langzame
zandfiltratie. Professor Huisman werd direct
bereid gevonden deel te nemen. Als voorzitter van de projectadviesgroep heeft hij het
project vanuit zijn grotedeskundigheid opdit
gebied gesteund en waardevol advies
gegeven. Naast zijn actieve rol als adviseur
heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het
totstandkomen en de review van IRC's
Technical paper No. 11, 'Slow Sand
Filtration, design and construction manual'
(1978). Dat professor Huisman langzame
zandfiltratie inhet algemeen en het project in
het bijzonder een warm hart toedraagt bleek
eens te meer uit de enthousiaste voordracht
die hij in 1982op verzoek van het IRC over
langzame zandfiltratie heeft gehouden op het
18e Interamerican Congress of Sanitary
Engineering in Panama.
Mede dankzij professor Huisman heeft het
onderzoek inhet project vormgekregen enis
er aangetoond dat, zoalsook uit afb. 3 moge
blijken, langzame zandfiltratie een bij uitstek
geschikte methode isvoor de zuivering van
oppervlaktewater van redelijke kwaliteit in
rurale en semi-urbane gebieden inontwikkelingslanden.
3. Technische aspecten
Het zuiveringsproces ende procesvoering
In een langzaam zandfilter wordt water
Afb. 7 - Snelheidsmeter, Ban Thuluong, Thailand.
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gezuiverd door het met lage snelheid door
een laag fijn zand te voeren. De verwijdering
van verontreiniging vindt plaats door een
combinatie van processen waarvan de
belangrijkste zijn: filtratie, sedimentatie en
adsorptie en (bio-)chemische en biologische
processen.
Met name de opbouw van de slijmlaag die
zich op het zandbed vormt,de schmutzdecke,
speelt een belangrijke rol bij het zuiveringsproces. De opbouw van deze laag vergt
echter enige tijd waardoor het zuiveringsrendement (afb. 5) voor bestaande filters pas
na enkele dagen envoornieuwe filters naeen
week of langer optimaal wordt. De filtratiesnelheid speelt een belangrijke rol in het
zuiveringsproces. Voor de zuivering van een
redelijke kwaliteit oppervlaktewater met een
troebeling van 10-20 NTU, iseen filtratiesnelheid van 0,1 tot 0.2 m/h een geschikte
keuze. Hogere filtratiesnelheden veroorzaken een snellere verstopping van het filter.
Sterke en vooral snelle fluctuaties zijn niet
wenselijk omdat diteen verslechteringvande
effluentkwaliteit tot gevolg kan hebben.
De filtratiesnelheid wordt meestal geregeld
met behulp van een uitlaatklep (E afb. 6).
Deze klep moet regelmatig worden
bijgeregeld omdeweerstandstoename van de
toplaag door de afzetting van niet afbreekbare deeltjes te compenseren. Wordt de
weerstand te groot dan moet het filter
worden schoongemaakt door de bovenste
2 cm inclusief de schmutzdecke van het
filterbed te schrapen. Vervolgens kan het
filter weer opnieuw inbedrijf gesteld worden.
De eenvoud waarmee langzamezandfilters te
bedienen zijn maakt het mogelijk om dit na
een korte maar goede opleiding te laten
uitvoeren door lokaal personeel, mitser een
goede snelheidsmeter (afb. 7)isgeïnstalleerd.
Het isvan belang dat het personeel door de
opleiding begrip krijgt voorenhet belangvan
de processen die zich afspelen, om te voorkomen dat in de praktijk minder wenselijke
alternatieven voor bediening en onderhoud
bedacht worden. Ter illustratie het volgende
voorbeeld.
Tijdens een inspectietocht in India bleek er
een groot aantal putten in het zandbed van
een bestaand filter te zitten. Argeloos
vertelde het personeel dat er om de filtratiesnelheid te herstellen, regelmatig met een
houten paal gaten in het zandbed werden
geprikt. Toch kon het hen niet kwalijk
genomen worden dat dit filter geen betrouwbaar effluent leverde, want het enigewat ze
van het proceswistenwasdat hetfilter alseen
soort zeef werkte.
Effect van hogere filtratiesnelheid
Het effect van drie filtratiesnelheden 0,1, 0,2
en 0,3 m/h, op de zuivering van water met
een troebeling van omstreeks 10NTU isin
het genoemde project onderzocht. Voor de

•

Afb. H- Langzaam Landfilterinstallatie inAsakhara, India. 19SI.

meeste parameters bleek er geen significant
verschil in zuiveringsrendement te zijn.
Een uitzondering vormde:(i)de troebelheid,
die in alle gevallen voldoende, maar bij de
hoogste snelheid het best werd verwijderd en
(ii) het zuurstofgehalte in het effluent dat
lager was bij de lagere filtratiesnelheden.
De gemiddelde looptijd van de filters bedroeg
voor een filtratiesnelheid van 0,1 m/h,
45 dagen voor 0,2 m/h, 26 dagen en voor
0,3 m/h slechts 13dagen. Lage filtratiesnelheden zijn dus niet absoluut noodzakelijk,
maar vereenvoudigen de bediening en het
onderhoud aanzienlijk omdat schoonmaken
van de filters minder vaak noodzakelijk is.
Afb. 9 - Bemonstering eenbelangrijke stapindekwaliteitscontrole. Alto de los Idolos. Colombia. 1982.
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Overkappen om algengroei tegen tegaan
Overkappen van de filters bleek alleen van
invloed op het zuurstofgehalte, dat in het
effluent van open filters een grotere variatie
over het verloop vandedagvertoont doorde
fotosynthetische activiteit van de algen.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat de
looptijd nietwerd beïnvloed isdatdealgenin
het bovenstaande water zweven en daardoor
het filterbed niet verstoppen. Voor gebieden
met hoge algengroei lijkt het met de hand
verwijderen, zeker voor kleine filters, de
meest aangewezen methode. Overkappen
kan wel van belang zijn alshet ruwe water
voorgezuiverd wordt voordat het in het
langzame zandfilter komt.
Onderbreken van hetfilterproces
In veel landen iser slechts een gedeelte van
de dag energie beschikbaar, hetgeen vaak tot
gevolg heeft dat de langzame zandfilters ook
slechts gedurende een deel van de dag in
bedrijf zijn. Uit onderzoek isechter gebleken
dat er in dat geval enkele uren na het weer
opstarten van de filters een sterke verslechtering van het effluent optreedt. Daarom
moet er in geval van een niet-continue
energietoevoer onderzocht worden of er
door de constructie vaneen hooggelegen ruw
waterreservoir toch continue filtratie
mogelijk is.Een andere oplossing isom de
effluentkraan ook open te laten gedurende
de periode dat er geen ruw water wordt
aangevoerd. De bovenwaterstand zal dan
geleidelijk dalen en daarmee ook de filtratiesnelheid doen afnemen. Als nu de ruwe
watertoevoer weer hersteld wordt zal de
bovenwaterstand en dus de filtratiesnelheid
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toegepast in Latijns Amerika. In Colombiais
in het kader van het project een gedeelte van
een bestaand upflowfilter aangepast en de
stroomrichting omgekeerd. Vervolgens isde
effluentkwaliteit van beide processen
vergeleken. De eerste resultaten weergegeven in afb. 11 geven duidelijk aan dat
upflowfiltratie in alle opzichten minder
effectief isen alszodanignietals enkelvoudig
zuiveringssysteem zondernabehandeling kan
worden toegepast.
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Kosten
De kosten van een langzaam zandfilter
worden vooral bepaald door de materiaalkosten (cement, zand, grind, en staal).
Arbeidsloon iseveneenseen belangrijke post
vooral waar hetjaarlijks terugkerende kosten
betreft. Vooral deze laatste, maar ook de
constructiekosten zijn voor kleine en
middelgrote langzame zandfilters lager dan
voor vergelijkbare zuiveringssystemen.

/4fö. /f9 - Keuzeschema voor waterzuiveringstechniek.

weer stijgen. Door deze bedieningswijze
vinden er geen interrupties plaats, en iseen
goede kwaliteit van het effluent verzekerd.
Filterzand
Vanwege de grote hoeveelheid zand die
nodig isvormen de kosten van het zand een
belangrijk deel van de totale kosten. In de
praktijk isgebleken dat er aan de gradatie
van het zand voor langzame zandfilters veel
minder hoge eisen hoeven te worden gesteld
dan bijvoorbeeld voor snelfilters. Vaak zal
lokaal beschikbaar zand aan de specificaties
voldoen, hetgeen zeer kostenbesparend is.
De minimale laagdikte die nogeen goed
effluent opleverde bleek 0,5 m te zijn.
Eenvoudige voorbehandeling
Hoge troebeling van het ruwe water komt in
ontwikkelingslanden veelvuldig, meestal
seizoengebonden, voor.Dit aspect vormt een
beperkende factor voor langzame zandfiltratie, en kan voorbehandeling noodzakelijk maken (afb. 10).
Eenvoudige voorbehandelingssystemcn die
in het genoemde project zijn toegepast zijn:
—filtratie inde rivierbodem; deze methode
is met name geschikt voor rivieren met sterk
wisselende troebelheid (10-200 NTU) met
eventueel hogere pieken (300-400 NTU);
—voorbezinking in een bezinktank;
—langdurige opslag in voorraadbekkens;
met name geschiktvoor hogetroebeling 2001.000 NTU of hoger;
—horizontale filtratie door een pakket van
grind en grof zand;dezemethode iszeergoed
bruikbaar voor een troebeling tot ca. 150
NTU.
Vergelijking van upflow- en downflowfiltratie
Upflow langzame zandfiltratie wordt

Afb. 12geeft een vergelijking van de
constructiekosten van langzame zandfilters
uitgevoerd in gewapend beton en conventionele snelfilters in India (prijspeil 1983).
Als de jaarlijks terugkerende kosten worden
meegerekend blijkt langzame zandfiltratie in
India goedkoper dan snelfiltratie tot een
capaciteit van ongeveer 8.000 m 3 /dag.
Het laat zich aanzien dat de toepassing van
Afb. 11 - Resultaat vergelijking upflow-downflow-filtratie.

IJzer
(mg/l)
Ruw water
effluent
upflow
effluent
downflow

KLeur

0.3-0.4

10-30

Troebeling
(NTU)
5-15

0.15-0.25

0-10(3)

0-10(3)

0.07-0.12

0

0

Afb. 12 - C'onslructiekoslen van langzame zandfilters
en snelfilters in India (NEERI. 1983).

Capaciteit
mVdag
1.000
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
7.000
9.500

Kosten inUS$1.000
LZF
50
60
80
120
150
190
250
330

SF
60
80
90
120
140
160
190
225

Afb. 14 - Leden van de dorpsgemeenschap helpen bijde
aanleg van het leidingnet. Colombia. 1982.

fcrrocement deze kosten nogverder naar
beneden zal brengen.
Voor langzame zandfilters kan een relatief
korte ontwerpperiode (10-15jaar) worden
aangehouden omdat deextra kosten gemoeid
met eventuele uitbreiding beperkt zijn.
In tegenstelling tot wat vaak wordt
gesuggereerd, vormen grondkosten over het
algemeen maar een klein deel van de totale
kosten; bijvoorbeeld voor plattelandsgebieden in India bedragen ze minder dan
1%. De grotere oppervlakten nodig voor
langzame zandfilters zijn daar uit kostenoverweging dan ook geen enkel bezwaar.
Wel kan de beschikbaarheid van grond in
verband met intensief gebruik voor
landbouw een probleem zijn.
Ontwerp richtlijnen
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn in
samenwerking met de in het project deelnemende instituten, algemene richtlijnen
voor het ontwerp van langzame zandfilters
geformuleerd (afb. 13).Eenaantalconstructieelementen verdient extra aandacht omdat
onjuiste uitvoering van deze elementen in de
praktijk de oorzaak isdat filters niet goed
functioneren of niet goed te bedienen zijn.
Aandacht ismet name nodig voor de inlaatconstructie. Om te voorkomen dat het
instromende water de schmutzdecke
beschadigt, wordt vaak gekozen voor een
inlaatbak zoals afgebeeld in afb. 15.

Afb. 13 - Ontwerp richtlijnen voor langzame zandfilters in ontwikkelingslanden.

ontwerp periode
bedrijfstijd
filtratiesnelheid
aantal filters
bovenstaande waterlaag
initiële hoogte filterbed
minimum filterbedhoogte
hoogte drainagesysteem
specificatie filterzand

10-15jaar
24 uur/dag
0,1 m/h (0,1-0,3)
minimaal 2
1 m (1-1,5)
0,8m (0,8-1,2)
0,5 m
0,4 m
effectieve diameter 0,15-0,35mm
uniformiteitscoëfficiënt 2-5
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Afb. 15 - Inlaatconstructie; Borujwada, India, 1980.

Ook de uitlaatconstructie isvangroot belang.
Enerzijds moet voorkomen worden dat het
filter tijdens normaal gebruik droogvalt, of
dat ereen onderdruk inhetzandbed ontstaat.
Daarnaast ishetvan belangdathet bedienend
personeel de filtratiesnelheid goed kan
aflezen en regelen (afb. 7).
4. Deelname van de bevolking
In toenemende mate wordt in watervoorzieningsprojecten nadruk gelegd op de
wenselijkheid van bevolkingsparticipatie.
Door de bevolking in een vroeg stadium bij
het ontwerp endebouw tebetrekken kunnen
er fouten worden voorkomen, en goede
afspraken worden gemaakt over de bijdrage
van de bevolking aan de bouw en aan het
onderhoud. Te vaak worden systemen
overgedragen aan een bevolking die hierop
niet is voorbereid.
Kennis van de lokale situatie
Door hun kennis van de lokale situatie
kunnen de bewoners zeer nuttige informatie
geven en fouten voorkomen. Zo staat
bijvoorbeeld een zeer fraaie zuiveringsinstallatie opéén vandeCaraïbische eilanden
drie maanden per jaar droog omdat er in die
periode geen water uit de bron komt.
Consultatie met de bevolking in combinatie
met beter vooronderzoek zou dit probleem
hebben kunnen voorkomen. In overleg met
de bevolking kunnen ook heel handige en
optimaal aangepaste oplossingen worden
bedacht.
Gedurende een werkbezoek aan één van de
demonstratiedorpen in Colombia bleek dat
er een groot aantal koeien regelmatig in de
buurt van de waterinlaat graasde, met als
gevolg een zeer hoog E coligehalte van het
ruwe water. In eerste instantie werd er door
deontwerpers gesuggereerd omhetgebiedaf
te zetten met prikkeldraad, waarop de
dorpsbewoners ogenblikkelijk reageerden
met: 'dat isbinnen een dag gestolen'.
De volgende suggestie wasom de koeien
binnen afrasteringen te laten grazen.
Dit bleek in verband met het grote gebied

Afb. 16 - ()\ erlegkosten gemoeid met de constructie vanen denoodzakelijke bijdrage vandebevolking. Colombia, 1982.

waarop ze graasden ook geen goede
oplossing. De bewoners, die inmiddels het
belang van een goed beschermde inlaat
hadden ingezien, kwamen toen zelf met de
suggestie om rondom die inlaat doornstruiken
te planten. Uit ervaring wisten zedat de
koeien daar absoluut niet doorheen gaan.
Deze oplossing isuitgevoerd en doet nog
steeds uitstekend dienst.
Deelname in de constructie
In een aantal gevallen heeft debevolkingvan
de gekozen dorpen in het project meegeholpen bij de bouw van de filters en het
distributiestelsel. Dit bleek met name
effectief en kostenbesparend alsde bevolking
er direct voordeel van had. Zo ishet in
Colombia gebruikelijk dat er een contract

wordt gesloten tussen het dorp en de
waterorganisatie waarin de bijdrage van
beide partijen wordt vastgelegd.Door mee te
helpen bij de bouw worden de kosten van de
installatie lager, en hoeft de bevolking later
minder terug te betalen.
Ook in Thailand bleek de bevolking zeer
bereid om na het gereedkomen van het
hoofddistributiesysteem zelfde huisaansluiting te maken.
Situering van de tappunten
De bevolking en met name de vrouwen
dienen ook een belangrijke rol te spelen bij
de juiste situering van tappunten. Onjuiste
situering kan leiden toteen lagergebruik, een
geringere bereikbaarheid en drainageproblemen.

Afb. 17 - Watertransport in dorp 18vanhet Rahad irrigatieproject, Sudan
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Afh. 18- Waterhalen hijeen openbare kraan in Borujwada, India, 1983.

Gezondheidsvoorlichting en goed
watergebruik
De ontwerper van een zuiveringsinstallatie
moet garanderen dat de gebruiker betrouwbaar water krijgt. Zeker in het geval waar het
distributiestelsel voorzien isvan openbare
tappunten betekent ditdatde verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de kraan. Het heeft
weinig zin om water tegen hoge kosten te
zuiveren en het vervolgens opnieuw te laten
verontreinigen tijdens het transport van de
kraan naar de gebruiker (afb. 17, 18).
Dit betekent datdebevolkinghetbelangvan
betrouwbaar water moet inzien maar
daarnaast ook de middelen moet hebben om
herbesmetting te voorkomen. Dit vereist een
goede gezondheidsvoorlichting. In projecten
dient erdaarom een nauwesamenwerking tot
stand te worden gebracht tussen de voor de
watervoorziening en voor de gezondheidszorg verantwoordelijke organisaties. In het
ontwikkelde gezondheidsvoorlichtingprogramma dient niet alleen aandacht te
worden besteed aan de watervoorziening,
maar ook aan de noodzaak van goede
sanitaire voorzieningen. In het project heeft
een dergelijk programma zeker een positieve
invloed gehad op de gezondheidssituatie in
de demonstratiedorpen. Een positieve
invloed die nog kan worden versterkt door
een verdergaande integratie en betere
inpassing van lokale gebruiken in de
voorlichtingsprogramma's.
5. Conclusie
Langzame zandfiltratie met zijn roemrijke
verleden ismedegezienderesultaten van het
project Langzame Zandfiltratie en de
toenemende vraag naar eenvoudige waterzuiveringssystemen voor plattelandsgebieden
in ontwikkelingslanden, een technologie met
toekomst. Het introduceren van water-

zuivering dient echter wel in overlegmet de
bevolking te geschieden en gecombineerd te
worden met gezondheidsvoorlichting omdat
anders de kans groot isdat het uiteindelijke
effect op de gezondheidstoestand van de
bevolking gering isen de investering in de
zuivering van het water geen rendement
oplevert.
Het werk van professor Huisman heeft veel
bijgedragen aan het toegenomen inzichtinde
condities waaronder langzame zandfiltratie
in ontwikkelingslanden kan worden
toegepast, en vooral ook aan de grotere
erkenning van de belangrijke rol die
langzame zandfiltratie daar kan spelen.
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model. Such models have been developed in recent years
for various situations, including the possibilities of a
layered aquifer. For the prediction of the quality
fluctuations in the output of thesystem due tothoseinthe
input (e.g. salt content) the main phenomenon to be
considered ismixing in the soil because of variable
residence times. Effective models for thisanalysisalso use
numerical models.

H 2 0 ( 1 7 ) 1984. nr. 20:464
U.D.C. 628.163.067 (1-773)
J. M.G. VAN DAMME and J. T. VISSCHER:
Slow Sand Filtration indeveloping countries....
A reliable technology with abright future
Developing countries are in growing need of asimple and
reliable treatment method for surface water which should
be particularly suitable to rural areas. Slowsand filtration
verv wellmeets these needsascan beseenfrom the results
of the Integrated Research and Demonstration project on
Slow Sand Filtration in India, Thailand, Kenya. Sudan,
Jamaica and Colombia and thevaluableworkof Professor
Huisman. When surface water isavailable while groundwater isnot. Slow Sand Filtration often will be the
simplest, most economical and reliable method of
providing safe water. Design parameters are provided
which allow for an economical design and improved
operation and maintenance.
Itisstressed that involvement ofthe localpopulation inthe
water programmes isessential toensure that their needs
are fulfilled and local resources mobilized. Hygiene
education isa key element in initiating discussion and
change of certain detrimental community practices in
relation to hygiene and sanitation. Without such a change
the health impact of water treatment will be limited.

