Infiltratie van huishoudelijk afvalwater en bodemverontreiniging

1. Inleiding
In het kader van de voorbereiding van de
sanering van verspreide lozingen van huishoudelijk afvalwater werd door IWACO in
opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne onderzoek verricht naar de technische en milieuhygiënische aspecten van infiltratie van huishoudelijk afvalwater in de bodem.
Dergelijke lozingen vinden plaats bij alleenstaande woningen, kleine kernen, vakantiewoningen, recreatieterreinen, e.d.
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vlaktewater of alsnog geïnfiltreerd worden
in de bodem.
In Nederland is nagenoeg geen onderzoek
verricht naar de infiltratie door verspreid
liggende kleine lozingen in de bodem.
In het gunstigste geval is alleen bekend
welke systemen in gebruik zijn.
In het buitenland, met name in de Verenigde
Staten, iswel veel onderzoek verricht naar
en ervaring opgedaan met het gebruik van
infiltratiesystemen. Het accent ligt hierbij
vooral op de technische en hydraulische
aspecten waardoor aan de meest essentiële
voorwaarden van hygiëne, overstroming,
stank e.d. wordt voldaan.
Infiltratie kent echter naast technische-

ook milieu-aspecten die samenhangen met
bodem- en grondwaterverontreiniging.
De technische aspecten hangen vooral samen
met de geschiktheid van de bodem ten
aanzien van de waterafvoer en het functioneren van het infiltratiesysteem. Milieuaspecten hangen samen met de kwaliteitsverslechtering van bodem- en grondwater.

3. Infiltratiesystemen
Algemeen
Infiltratie van huishoudelijk afvalwater kan
plaatsvinden met behulp van:
- infiltratiebedden of -kanalensystemcn
(afb. la en lb);
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In dit artikel wordt aandacht besteed aan
de huidige stand van kennis van de infiltratie zelf en de verontreinigingsaspecten
van bodem en grondwater.
Voor Nederland is een globale classificatie
gemaakt naar mogelijkheid van infiltratie.
De huidige Nederlandse situatie is geïnventariseerd.
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Tot slot worden de mogelijkheden aangegeven tot verbetering van deze situatie.
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2. Infiltratie
In het kader van de Wet Bodembescherming is het van belang dat het begrip
bodeminfiltratie eenduidig omschreven
wordt. In principe kan het inbrengen van
afvalwater in de bodem gedefinieerd
worden als bodeminfiltratie. Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer civieltechnische voorzieningen zijn aangebracht,
die een verder transport van het water
naar dieper gelegen bodemlagen verhinderen. De bovenste afgeschermde bodemlaag
wordt dan beschouwd als een onderdeel
van het zuiveringssysteem. Het resulterende
effluent van een dergelijk gesloten systeem
kan vervolgens geloosd worden op opper-

Afb. 2 - Opgehoogd infiltratiebed (variant hierop is

oogd infiltratiekanalensysteem).

Afb. 3 - Zinkput.
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— opgehoogde infiltratiebedden of -kanalensystemen (afb. 2);
- zinkputten (afb. 3).
In de buitenlandse literatuur wordt gesteld
dat voorschakeling van een septic tank, in
technische zin, een noodzakelijk hulpmiddel
is bij infiltratie van huishoudelijk afvalwater in de bodem, om vroegtijdige verstopping van het infiltratiesysteem te voorkomen.
Dimensionering
Een belangrijke dimensioneringsgrootheid is
het benodigd infiltratie-oppervlak. De
grootte van het oppervlak is afhankelijk
van:
- de kwantiteit van de afvalwaterstroom;

T A B E L II
percentage'

In verschillende literatuurreferenties
hij infiltratie in de bodem.

Parameters
BZV

czv
Zwevend
stof
N
I1

80-97
70-90
60-88
60-90
20-50

98

92

83
96

100
56
87

99

99
30-80
95-99

Anionen
Org. bestr.
middelen
99+

99

99.9

Zwavelh.
olie

- de samenstelling van het infiltraat;

groottes van het

'verwijderings-

Gemiddelde
orde van
grootte

'Verwijderingspercentages'

Spoorel. +
zware met.
Kationen

Virus -f
bact.

aangetroffen

89- 99
70- 90

99

75-80
99

74- 100
55- 83
50- 99

55-99

55- 99

30-75

30- 75

0-50

0- 50

90

90

99+

99+
40-43

40- 43

- de doorlatendheid van de bodem.
Er wordt vanuit gegaan dat het infiltrerend
oppervlak bij infiltratiebedden of -kanalen
uit bodem- en zijwandoppervlak bestaat en
bij zinkputten alleen uit het zijwandoppervlak.
Naarmate de bodem meer waterdoorlatend
is, kan het infiltratie-oppervlak kleiner zijn.
In tabel I staan de normen voor het benodigd infiltratie-oppervlak per inwoner-equivalent (i.e.) vermeld, zoals die gelden in de
Verenigde Staten en West-Duitsland. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat in de Verenigde Staten bij het ontwerp wordt uitgegaan van een afvalwaterproduktie van
250 1/persoon per dag en de aanwezigheid
van een vuilvermaler ('garbage grinder').
Is deze laatste niet aanwezig dan kan het
oppervlak evenredig worden verkleind.
In de Westduitse norm wordt uitgegaan van
100 l/persoon per dag.
T A B E L I - Benodigd infiltratie-oppervlak
Amerikaanse en Duitse normen.

* Verenigde Staten

volgens

Duitsland

doorlatendheid m/etm

vereist
infiltratieoppervlak
m'-/i.e.

36
18
12

7
9
10

9
7.2
3,6
2.4
1,2

12
13
17
19
24

0.8
0,6

28
31

grondsoort
grind of zand

lemig zand

vereist
infiltratieoppervlak
ra-/i.e.
5

7.5

Levensduur
Bij recent onderzoek aan enkele duizenden
septic tank infiltratiesystemen in de VS
bleek dat in 1973 de mediaan van de
levensduur ( = levensduur waarbij 50 %
van de systemen gebreken gaat vertonen)
27 jaar was. Het hierbij gehanteerde
criterium was de noodzaak van uitbreiding
of vervanging van het infiltratiesysteem.
Vervolgonderzoek naar de levensduur in de
periode 1973—1978 laat een stijging zien
van de mediane levensduur tot 36 jaar. Uit
het bovenstaande blijkt een duidelijke toename van de levensduur in vergelijking met
onderzoekresultaten uit de jaren zestig,
v/aarbij mediane levensduren werden gevonden van 8—15 jaar. De aangetoonde
langere levensduurverwachting van infiltratiesystemen hangt samen met de betere
beoordeling van de geschiktheid van de
bodem voor infiltratie. Dit werd mogelijk
doordat op grond van eerder onderzoek
betere dimensioneringsgrondslagen konden
worden vastgesteld.
In het algemeen kan men stellen dat de
levensduur van infiltratiesystemen positief
wordt beïnvloed door een ruimere dimensionering, verbetering van de infiltraatkwaliteit en een doelbewuste afwisselende
belasting.
Voortijdig falen van systemen, zoals vroegtijdige verstopping, kan worden veroorzaakt
door:
- ontwerp- en constructiefouten;

zandig leem

10

Bij de Amerikaanse voorschriften wordt verder
gesteld dat bij doorlatendheden kleiner dan
± 1 m / e t m geen zinkputten gebruikt kunnen
worden en bij doorlatendheden kleiner dan
0,6 m / e t m infiltratie niet mogelijk is.

- onjuiste uitvoering van percolatieproeven;
- onjuiste aanleg doordat de hoogste
grondwaterstand verkeerd is vastgesteld;
- te hoge belasting (kwalitatief/kwantitatief).

Een te hoge belasting kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van het niet goed functioneren
van de voorgeschakelde septic tank of van
later geïnstalleerde wasmachines, waarmee
in het ontwerp geen rekening was gehouden.
4. Verontreiniging van bodem en
grondwater
Bij toediening van afvalstoffen aan het
bodemsysteem zijn zowel de samenstelling
van het grondwater als van de bodem, die
daarvan het complement is, van belang. Het
grootste gedeelte van de bestaande informatie behelst de niet-toxische organische
stoffen, nutriënten (stikstof en fosfaat) en
pathogène organismen.
Tabel II geeft een overzicht van de in de
literatuur gevonden 'verwijderingspercentages' van bepaalde stoffen in de bodem,
waarmee het verdwijnen uit het infiltrerende
water wordt bedoeld. Dit houdt dus niet in
dat de stoffen uit de bodem verdwijnen.
Processen die in de bodem optreden,
kunnen worden onderscheiden in:
* microbiologische degradatie en/of vastlegging;
* verliezen via de gasfase van bijv. stikstofhoudende gassen en vluchtige organische
stoffen;
* adsorptie- en neerslagreacties;
* ionenuitwisseling;
* mechanische verwijdering (filterverwerking).
De meeste van deze processen veroorzaken
een accumulatie van effluentbestanddelen
in gewijzigde dan wel ongewijzigde vorm.
In feite is het ontwijken via de gasfase het
enige proces waarbij wezenlijk bestanddelen
uit het bodemsysteem kunnen verdwijnen.
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Verdwijnen
Termijn
Parameter
Org. stof
Detergenten
Org.Chl. Biociden
Org. P
Ureum
,,
Rest
Andere organochloor
verbindingen
Oplosmiddelen
Polycycl. Aromaten
Miner, olie
Nitraat
Fosfaat
Zware met. + sp. el.
Kationen
Anionen
Bact. + virussen
K a n s = groot
= redelijk
- gering
= zeer gering

korte
0-10
jaar

Bereiken het grondwater

Accumuleren

middel lang
10-25 25-100
jaar
jaar

korte
0-10
jaar

middel lang
10-25 25-100
jaar
jaar

korte
0-10
jaar

middel lang
10-25 25-100
jaar
jaar

3
0
0
3
1-2
3

3
0
0
3
1-2
3

3
0-1
0-1
3
1-2
3

1
3
3
2-3
2-3
2

1
3
3
2-3
2-3
2

1
3
3
2-3
2-3
2

0-1
0
0
0
1-2
0

0-1
1
1
0
1-2
0

0-1
1-2
1-2
0
2
0

0
1-2
0-1?
1-2
2-3
0
0
0
0
3

0
1-2
0-1?
1-2
2-3
0
i)
0
0
3

0-1
1-2
0-1?
1-2
2-3
0
0
0
0
3

3
2-3
2-3'?
2-3
0-1
3
3

3
2-3
2-3?
2-3
0-1
3
3
2
0
0-1

3
2-3
2-3?
2-3
1
3
3
2
0
0-1

0
0-1
?
0-1
3
0-1
0
1-2
3
0

1
1
?
1-2
3
0-1
0-1
1-2
3
0

1-2
1-2
?
2
3
0-1
1
1-2
3
0

-)

(i
0-1

* Tabel III geeft een indicatieve benadering, geh aseerd op de huidige
inzichten met betrekk ing tot het optreo en van processen in de bodem.

3
2
1
0

Het grootste gedeelte van de afbraak- en
accumulatieprocessen speelt zich af rond
het contactvlak van infiltraat en bodem,
waar de microbiologische activiteit groot is.
Hierbij is de mogelijkheid van zuurstoftoetreding van groot belang.
Na zekere tijd kan als gevolg van accumu-

latieprocessen verzadiging van de adsorptiecapaciteit van een bodemlaag worden verwacht, waardoor verontreinigende stoffen
vertraagd het grondwater kunnen bereiken.
De termijn waarop dit gebeurt is afhankelijk
van de aard van de stof, de concentratie en
de hoeveelheid ervan, en de processen

die de stof in de bodem ondergaat. Op
korte termijn zijn in het grondwater de
meeste in het infiltraat aanwezige anionen te
verwachten alsmede de organische stoffen,
die goed oplosbaar zijn en die een kleine
afbraaksnelheid hebben. Op langere termijn
is verontreiniging van het grondwater met
(organische) fosfaten, zware metalen en
persistente organische stoffen mogelijk. In
tabel III is een schatting gegeven van de
kans dat een stof uit het bodemsysteem
verdwijnt door omzetting en/of vervluchtiging, of juist accumuleert in de bodem of
na een bepaalde tijd het grondwater bereikt.
De mate van grondwaterverontreiniging is
naast de mogelijke afbraak en accumulatie
van stoffen in de onverzadigde zone afhankelijk van de concentratie van verspreide
lozingen in het gebied en de verdunning
met niet verontreinigd grondwater. De
maximaal mogelijke gehaltes in een bepaalde stroombaan zijn gelijk aan die in het
effluent (zie tabel VI). Met name in de
literatuur uit de VS worden vele gevallen
besproken van grondwaterverontreiniging
met vooral nitraten en fosfaten in gebieden
waar veel septic tank-infiltratiesystemen
voorkomen. Beschrijving van een verontreiniging veroorzaakt door een individueel
systeem, betreft veelal bacteriële veront-

TABEL IV - Indeling van gebieden naar bodemtype, bodet/iopbouw en hydrologie in verband met infiltratiemogelijkheid.
II Hydrologie

I Bodemtype en opbouw

zand
zonder met weerweerstand- standbiedende biedende
lagen tot lagen tot
ra. 5m
ca. 10 m
-M.V.
-M.V.

Veen
of
klei

a. dichtheid
afwateringsnet
(afstand open watergangen)
'5 E
eo

o • ~ r-4
2 •
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a. Stuwwallcncomplexen (o.a. Veluwe), stuifzand en kustduinengebied + stroken in het oude strandwallengebied (voor zover de
bodem uit zand bestaat).
b. Kempen, Peelhorst, plateau van Zuid-Limburg (krijtland).

(.)

c. Oostelijk dekzandgebied, centrale deel van het zuidelijk dekzandgebied, overgang Peelhorst - Maasdal (ook behorend tot het
zuidelijke dekzandgebied).
d. Gelderse Vallei, randen van de Veluwe, randen van de Peelhorst
(overgangsgebieden).
e. Plateau van Drente. Hondsrug, hoge gedeelten van het westelijk
deel van het plateau van West-Noord-Brabant, Gaasterland.

(.)
(.)

f. Oostelijk deel van het plateau van West-Noord-Brabant, plateau
van Oost-Nederland.
g. Uitgesproken beekdalen aan de randen van het plateau van
Drente, lage gebieden in West-Noord-Brabant, Gelderse Vallei (ZW
gedeelte), randen van de Veluwe (overgangen naar kleigebieden).
Storende lagen bestaan hier uit beekafzettingen en leemlagen (lage
gebieden in West-Noord-Brabant (overgangsgebieden) ).
h. Poldergebied: diepe droogmakerijen (o.a. Zuiderzeepolders).
i. Poldergebied: ondiepe polders. Veenkoloniën. Hoogveengebieden.
Rivierendistrict (Holoceen en Pleistoceen (oude rivierklei)).
Strandvlakte- en strandwallengebied (voor zover de bodem uit veen
bestaat).
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a. Stuwwallencomplexen (o.a. Veluwe), stuifzand en kustduinengebied + stroken in het oude strandwallengebied (voor zover de
bodem uit zand bestaat).
b. Kempen, Peelhorst, plateau van Z u i d - ü m b u r g (krijtland).

c. Oostelijk dekzandgebied, centrale deel van het zuidelijk dekzandgebied, overgang Peelhorst - Maasdal (ook behorend tot het
zuidelijke dekzandgebied).
d. Gelderse Vallei, randen van de Veluwe, randen van de Peelhorst
(overgangsgebieden).

e. Plateau van Drente, l l o n d s r u g , hoge gedeelten van het westelijk
deel van het plateau van West-Noord-Brabant, Gaasterland.

f. Oostelijk deel van het plateau van West-Noord-Brabant, plateau
van Oost-Nederland.

g. Uitgesproken beekdalen aan de randen van het plateau van
Drente, lage gebieden in West-Noord-Brabant, Gelderse Vallei (ZW
gedeelte), randen van de Veluwe (overgangen naar kleigebieden).
Storende lagen bestaan hier uit beekafzettingen en leemlagen (lage
gebieden in West-Noord-Brabant (overgangsgebieden) ).
h. Poldergebied: diepe droogmakerijen (o.a. Zuiderzeepolders).

i. Poldergebied: ondiepe polders. Veenkoloniën. Hoogveengebieden.
Rivicrendistrict (Holoceen en Pleistoceen (oude rivierklei) ).
Strandvlakte- en strandwallengebied (voor zover de bodem uit veen
bestaat).

Afb. 4 - Ligging van de in tabel IV onderscheiden

reiniging waardoor eenparticuliere drinkwaterwinning wordt aangetast.
De ernst van de grondwaterverontreiniging
wordt naast bovengenoemde aspecten bepaald door de soorten verontreinigende stoffen. Wat betreft huishoudelijk afvalwater is
hierover nog onvoldoende bekend (zie
tabel VI).
Doordat accumulatie van effluentbestanddelen in de bodem plaatsvindt zullen, ook
nog lange tijd nadat het systeem buiten
gebruik geraakt is, stoffen uitspoelen naar
het grondwater. Daarnaast moet men rekening houden met een gebruiksbeperking van
de grond waar het systeem in ligt of gelegen
heeft, met name als toxische componenten
geaccumuleerd zijn.

5. Classificatie van Nederland
In het kader van de uitgevoerde studie is
voor Nederland een globale classificatie
naar de mogelijkheid voor oppervlakteinfiltratie gemaakt. Bijhet vaststellen van
de mogelijkheid van infiltratie van afvalwater in de bodem kunnen verschillende
criteria aangelegd worden:

a

gebieden.

* technische eisen ten aanzien van degeschiktheid van de bodem voor infiltratie
van afvalwater;
* eisen ten aanzien van snelheid en mate
van verdwijnen van bepaalde stoffen uit
het water of de bodem zelf;
* gevoeligheid van bepaalde gebieden voor
infiltratie van afvalwater.
Infiltratiemogelijkheid
In deze classificatie zijn de eerste twee
genoemde criteria verwerkt.
De vaststelling vandemogelijke waterafvoer
door de bodem en van de verblijftijden in
respectievelijk de onverzadigde en/of de
verzadigde zone ishierbij van belang. In
deze classificatie wordt ervan uitgegaan
dat langere verblijftijden gunstig zijn vanuit
milieuhygiënisch oogpunt, omdat daardoor
de kans op afbraak vergroot wordt. Dit
geldt uiteraard alleen voor de afbreekbare
stoffen. Eenvoorbehoud moet gemaakt
worden voor niet-afbreekbare stoffen, waarvoor op milieuhygiënische gronden geen
voorkeur bestaat voor een korte of lange
verblijftijd.

Verblijftijden en mogelijke waterafvoer via
de bodem worden bepaald door:
* de grondsoort; in het bijzonder de doorlatendheid van de toplagen;
* de stromingsrichling van het water; iser
sprake van een kwel- of een wegzijgingsgebied;
* deaanwezigheid van voor de waterbeweging storende lagen in de bodem;
* de slootafstand of de afstand tot open
water of bronnen;
* de diepte van de grondwaterstand.
Gebieden waar infiltratie mogelijk is,
hebben in het algemeen de volgende eigenschappen:
* het zijn zandgebieden;
* het zijn wegzijgingsgebieden;
* ondiep voorkomende storende lagen tot
ca. 5m beneden maaiveld (-m.v.) ontbreken;
* de gemiddelde hoogste grondwaterstand
in eengebied isop z'n hoogst 50cm -m.v.
In tabel IV zijn de negen te onderscheiden
klassen met hun kenmerken gegeven en
afb. 4 laat de ligging van de gebieden zien.
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De negen klassen zijn uiteindelijk samengevat in 3 hoofdklassen van gebieden waar
infiltratie respeetievelijk mogelijk, plaatselijk
mogelijk en niet mogelijk is (zie tabel V en
afb. 5). Het blijkt dat op ca. 25 % van het
oppervlak van Nederland met name in technische zin mogelijkheden aanwezig zijn voor
infiltratie van huishoudelijk afvalwater.
Daar waar te ondiepe grondwaterstanden
voorkomen, kan in sommige gevallen een
opgehoogd infiltratiebed toegepast worden,
zoals in het oostelijk en zuidelijk dekzandgebied (zie afb. 4).

Kwetsbare gebieden
Gebieden waar grondwater gewonnen
wordt voor de drinkwatervoorziening en
natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden, zijn potentieel gevoelig voor infiltratie
van afvalwater.
Voor waterwingebieden gelden reeds richtlijnen en bepalingen met betrekking tot
handelingen binnen de zogenaamde beschermingszones. In verband hiermee kan
verwezen worden naar de aanbevelingen
gedaan door de Commissie Bescherming
Waterwingebieden.

TABEL V - Indeling van de in tabel IV onderscheiden gebieden naar mogelijkheid voor infiltratie
met name in technische zin (afgezien van de gevoeligheid). (Zie ook afb. 5).
Omschrijving

Infiltratie
Mogelijk
Plaatselijk mogelijk

ab
c
e

Niet mogelijk

df
g
hi

mogelijk
plaatselijk mogelijk: afhankelijk van de diepte
van de grondwaterstand (kwel of infiltratie);
is misschien plaatselijk mogelijk: afhankelijk van de
doorlatendheid en/of het locaal ontbreken van de
storende laag.
niet mogelijk: kwelgebieden;
niet mogelijk: storende lagen en locaal ondiepe
grondwaterstanden;
niet mogelijk: veen/klei, kwel en/of ondiepe
grondwaterstanden.

Afb. 5 - Indeling van gebieden naar mogelijkheid voor infiltratie met name in technische zin
(afgezien van de gevoeligheid).

Voor natuurgebieden zijn tot op dit
moment nog geen bepalingen van kracht.
Een probleem hierbij is dat men wel richtlijnen zou kunnen opstellen voor activiteiten
in de gebieden zelf, maar dat echter juist
ook vaak beïnvloeding vanuit omliggende
gebieden plaatsvindt, zeker als het gaat om
beïnvloeding door veranderingen van de
grondwaterkwaliteit.
6. Huidige situatie in Nederland
Omvang
Een inventarisatie is uitgevoerd voor infiltratie van afvalwater van individuele huishoudens en recreatieterreinen in de bij de
classificatie genoemde gebieden, waar infiltratie met name in technische zin in
principe mogelijk of plaatselijk mogelijk
is (afb. 5).
Aan de hand van de aantallen inwoners
die niet aangesloten zijn op een rioolstelsel
(volgens IMP 1975—1979) is de infiltratiedichtheid per km- per gemeente berekend.
Hierbij is aangenomen dat in de niet genoteerde gebieden 75 % van de inwoners
bodemlozers zijn en 25 % oppervlaktewaterlozers. De infiltratiedichtheidskaart
(afb. 6) laat zien dat vooral de Veluwe
een hoge infiltratiedichtheid bezit; de
maximale infiltratiedichtheid bedraagt er
ongeveer 75 -80 i.e. per km'2. In de beschouwde gebieden blijkt ca. 9 % van de
inwoners het afvalwater te infiltreren. De
totale vervuilingswaarde hiervan bedraagt
ca. 365.000 i.e. (ruim 100.000 woningen).
Voor de berekening van de vervuilingswaarde van de niet op een rioolstelsel aangesloten en in de bodem lozende recreatieterreinen, is gebruik gemaakt van het CBS
onderzoek 'Inventarisatie kampeeraccommodaties 1977'. Deze gegevens zijn representatief voor de situatie op 1januari 1978.
De gemiddelde infiltratie in i.e./km 2 door
verblijfsrecreatie ligt gemiddeld een factor
4 lager dan de infiltratiedichtheid voor
huishoudens (afb. 7). Op basis hiervan is
berekend dat in de beschouwde gebieden
door de verblijfsrecreatie ca. 90.000 i.e.
wordt geïnfiltreerd. Opgemerkt moet
worden dat de gemiddelde infiltratiedichtheid per km 2 door recreatie relatief
gering mag zijn, maar dat ter plaatse van
het recreatieterrein een relatief grote lozing
plaatsvindt.

MOGELIJK
p£|
]

PLAATSELIJK MOGELIJK
NIET MOGELIJK

Systemen
Uit navraag bij o.a gemeenten en veldonderzoek isgebleken dat weinig uniformiteit bestaat in de uitvoering van voorbehandeling- en infiltratiesystemen.
Bij individuele huishoudens wordt het
toiletwater ('zwart water') vrijwel altijd
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septic tank effluent). In de Verenigde Staten
en Canada is veel bekend van de samenstelling voor wat betreft de macroparameters, zoals BZV, CZV, stikstofverbindingen, fosfaten en de belangrijkste kationen
en anionen. Opvallend is ook hier het
nagenoeg ontbreken van gegevens over
micro-verontreinigingen.
Met behulp van de onderstaande uitgangspunten is voor Nederlandse omstandigheden een schatting gemaakt (tabel VI) van
de samenstelling van huishoudelijk afvalwater en de infiltraatkwaliteit, waarbij wordt
uitgegaan van een gezamenlijke behandeling
van toilet-, bad- en (af)waswater:
- hoofdelijk waterverbruik in 1980
106 l/pers. dag
BZV-produktie

54 gr/pers. dag

- bezinkbare stoffen

40 gr/pers. dag

- fosfaat (P)

4-5 gr/pers. dag

- stikstof(Kjeldahl-N)
- coliformen

Afb. 6 - Gemiddelde actuele infiltratie door individuele huishoudens in inwonerequivalent per km2
berekend voor het jaar 1979 in gebieden waar infiltratie met name in technische zin in principe
mogelijk is.

voorbehandeld in een septic tank of beerput (ook wel (be)zinkput genoemd), die in
het algemeen zelden wordt schoongemaakt.
Het effluent van de beerput of septic tank
wordt afgevoerd naar een zinkput (meestal
zakput genoemd), waar het water in de
bodem infiltreert.
Het bad- en (af)waswater ('grijs water')
wordt meestal rechtstreeks, dus zonder
voorbehandeling, naar de hierboven genoemde zinkput (zakput) afgevoerd.
De uitvoeringsvorm van de zinkput wordt
voornamelijk bepaald door tradities die
per regio kunnen verschillen. Het meest
gebruikelijk is de stapelput, opgebouwd uit
bakstenen of betonnen prefab-ringen, beide
voorzien van openingen en omstort met
puin. Ook zinkputten in de vorm van
ondergrondse puinbedden en autobanden
of takkebossen e.d. omstort met puin,
worden toegepast als infiltratiesysteem.
Infiltratie van bad- en (af)waswater vanaf
maaiveld door middel van een afgedamde
greppel komt, zij het in mindere mate,
eveneens voor.
Bij agrarische bedrijven wordt het toiletafvalwater meestal afgevoerd naar een

grote gesloten beerput, gierkelder of mestkelder en over het land verspreid. Het
bad- en (af)waswater wordt hier meestal
rechtstreeks afgevoerd naar een zinkput
waar het afvalwater in de bodem infiltreert.
Bij recreatieterreinen wordt het toiletafvalwater vrijwel altijd voorbehandeld in septic
tanks of beerputten en wordt het effluent
door middel van meerdere zinkputten
in de bodem geïnfiltreerd.
Ook hier wordt het bad- en (af)waswater
meestal rechtstreeks naar een zinkput afgevoerd met dezelfde mogelijke uitvoeringsvormen als hierboven genoemd.
Daarnaast komt (gedeeltelijke) opvang met
verspreiding over land voor.

10gr/pers. dag
10' - 10''/pers. dag

- De gehalten aan micro-verontreinigingen
(organische verbindingen, zware metalen)
en detergenten die in tabel VI zijn weergegeven zijn ontleend aan een recent RIZAonderzoek naar de samenstelling van het
afvalwater uit een vuilwaterriool van een
gescheiden stelsel in de woonwijk Dukenburg in Nijmegen, waarop nagenoeg alleen
woningen zijn aangesloten.
De in tabel VI vermelde zuiveringsrendementen voor enkele macro-parameters zijn
een gemiddelde van in de buitenlandse
literatuur vermelde waarden.
Organisatie- en beleidsaspecten
Vooral in de Verenigde Staten is er een
gericht overheidsbeleid dat tot uitdrukking
komt in onderzoek en richtlijnen voor ontwerp en beheer van kleine afvalwaterbehandelingssystemen met infiltratie in de
bodem.
In Nederland ontbreken goede en uniforme
richtlijnen voor septic tanks; voor infiltratiesystemen bestaan in het geheel geen
ontwerp- en beheervoorschriften.

Opgemerkt moet worden dat in de afvoerleiding van het keukenafvalwater vaak een
(vetvang)putje voorkomt dat min of meer
regelmatig wordt leeggeschept.

Buiten waterwingebieden is op grond van
de meeste provinciale verordeningen t.b.v.
de bescherming van bodem en grondwater,
het infiltreren van huishoudelijk afvalwater
toegestaan indien aansluiting op de riolering
redelijkerwijze onmogelijk wordt geacht.

Kwaliteit
In Nederland is nagenoeg geen onderzoek
verricht naar de samenstelling van huishoudelijk afvalwater van individuele huishoudens en naar de infiltraatkwaliteit ( =

In een aantal provincies is, op grond van
de verordening bescherming waterwingebieden, het infiltreren van afvalwater van
individuele huishoudens binnen de beschermingszones verboden. Voor recreatieterrei-

135

HoO(15) 1982

situatie dient aandacht besteed te worden
aan de kwaliteit van het te infiltreren
water en aan het technisch functioneren
van het infiltratiesysteem.
De werking van het infiltratiesysteem kan
verbeterd worden door het voorschakelen
van een ruim gedimensioneerde septic tank,
waarin het toiletwater en het bad- en
(af)waswater geloosd wordt. Volgens met
name Amerikaanse literatuur verdient gezamenlijke behandeling de voorkeur in
verband met de levensduur van het infiltratiesysteem. Dit maakt het echter wel
noodzakelijk dat de septic tank regelmatig
wordt schoongemaakt; volgens de literatuur
één- tot tweemaal per jaar.
Daarnaast kan de levensduur van het
bodeminfiltratiesysteem worden verlengd
door het intermitterend belasten van twee
infiltratiebedden. Hiermee wordt eveneens
een vroegtijdige verstopping van het infiltratiesysteem voorkomen en treedt ook
enige kwaliteitsverbetering op. Voor een
goede werking van het infiltratiesysteem
zijn ontwerpnormen noodzakelijk met betrekking tot het vereiste (minimale) infiltratie-oppervlak per i.e.

Afb. 7 - Gemiddelde actuele infiltratie door recreatie in 1978in inwonerequivalent per kin2 in gebieden
waar infiltratie met name in technische zin in principe mogelijk is.

nen geldt in vrijwel alle provincies een
verbod op het stichten of hebben van
kampeerterreinen binnen de beschermingszones.
7. Kwaliteitseisen infiltraat
In tegenstelling tot de in het buitenland
aangetroffen uitgebreide kennis van ontwerpen en technisch functioneren van infiltratiesystemen, zijn de eisen te stellen
aan de infiltraatkwaliteit uit oogpunt van
bodem- en grondwaterkwaliteitsbeheer
nog nauwelijks ontwikkeld. In de Verenigde
Staten worden enkele algemene eisen ('kapstokvoorwaarden') gesteld aan de infiltraatkwaliteit. Getalsnormen zijn niet bekend.
Deze algemene eisen zijn:
— de aanwezige organische stoffen moeten
biologisch tot op redelijke hoogte afbreekbaar zijn;
- de gehalten aan toxische stoffen mogen
niet schadelijk zijn voor micro-organismen;
— de afwezigheid van stoffen die de kwaliteit van het grondwater negatief beïnvloeden;
— de afwezigheid van stoffen die een

negatieve verandering van de bodemstructuur veroorzaken met betrekking tot infiltratie, percolatie en aeratie.
Bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de
infiltraatkwaliteit is het vooral van belang
nader te onderzoeken welke mate van
kwaliteitsverandering van bodem en
grondwater toelaatbaar wordt geacht. Hierbij is het duidelijk dat een nadere differentiatie moet worden uitgewerkt naar functie
en gebruik van bodem en grondwater. Men
zou onderscheid kunnen maken in te
stellen eisen voor:
— het gehele land;
- intrekgebieden van grondwaterwinningen
en van water dat in natuurgebieden terechtkomt;
— beschermingsgebieden rond grondwaterwinningen zoals die door de Commissie
Bescherming Waterwingebieden (CBW) zijn
voorgesteld, die kleiner zijn van omvang
dan het totale intrekgebied, en de natuurgebieden zelf.
8. Verbeteringen
Voor een verbetering van de Nederlandse

Wat betreft de verbetering van de kwaliteit
kan bijv. uitbreiding van de septic tank
met een oxydatief/biologische trap worden
overwogen. Hierdoor zal met name het
BZV en de hoeveelheid zwevende stof in
het infiltraat sterk afnemen. Ook ten aanzien van de nutriënten (N- en P- verbindingen) ontstaat een verbetering. Met betrekking tot de micro-verontreinigingen
aanwezig in huishoudelijk afvalwater zijn
nog onvoldoende gegevens voorhanden.
Hetzelfde geldt voor het verschil in de
mate van verwijdering hiervoor tussen een
septic tank en een oxydatief/biologisch
systeem.
Op een ander niveau ligt mogelijke kwaliteitsverbetering door een stoffenbeleid ten
aanzien van gebruikte stoffen in huishoudens, wat vooral voor milieu-gevaarlijke
stoffen belangrijk kan zijn.
Uit de literatuurgegevens zouden voorlopige
ontwerpnormen voor Nederlandse omstandigheden kunnen worden afgeleid. Deze
voorlopige normen zouden als richtlijnen
kunnen worden gebruikt bij het vervolgonderzoek. De hierna voorgestelde ontwerpnormen voor een infiltratiesysteem zijn
gebaseerd op een dagelijkse afvalwaterproduktie van 150 liter per persoon. Het
infiltratie-oppervlak is afhankelijk van de
doorlatendheid van de bodem. De ontwerpnormen voor infiltratiekanalensystemen en
infiltratiebedden zijn gegeven in tabel VII
en voor zinkputten in tabel VIII.
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TABEL VI - Geschatte samenstelling
(— infiltraatkwaliteit).

huishoudelijk

afvalwater

en effluentconcentratie

Gemiddelde samenstelling
huishoudelijk afvalwater

Gemiddelde effluentconcentratie septic tz i n k

BZV
Bezinkbare stoffen
P
Kjeldahl-N
Coliformen

BZV
Bezinkbare stoffen
P
Kjeldahl-N
Coliformen

Organochloor
*

Zuiveringsrendement
305-360
mg/l
mg/l
152
mg/l
34-42
mg/l
58
5.10"' /100 ml

30%-40%
60%
10%
38%.
95%

insecticiden

lindaan

Verwante
*

510
mg/l
380
mg/l
38-47
mg/l
94
mg/l
10» /100 ml

septic tank

0,4 /tg/1

0,5/tg/1

Chloorhoudende
oplosmiddelen
*
dichloormethaan
7,4 /ig/1
*
trichloormethaan
4,5 /tg/1
*
trichlooretheen
5,9 /jg/1
Polycyclische
*
Zware
*
*
*
*
»
*
*
*
*
*
*
*
*

aromaten

metalen

cadmium
kwik
zilver
chroom
nikkel
lood
selenium
antimoon
ijzer
mangaan
koper
zink
aluminium

Wat betreft de milieuhygiënische aspecten
kan gesteld worden dat de ernst van de
grondwaterverontreiniging vooral bepaald
wordt door de soorten aanwezige stoffen.

In het algemeen kan gesteld worden dat die
gebieden, waar in technische zin infiltratie
met name in principe mogelijk is, ook het
meest kwestbaar zijn. Juist in dergelijke
gebieden is vrijwel altijd een goede kwaliteit grondwater aanwezig als grondstof
voor de drinkwatervoorziening en komen
vaak natuurgebieden voor.
Aanvullend onderzoek naar de gevolgen
van bodemlozing op de kwaliteit van
bodem- en grondwater in Nederland wordt
noodzakelijk geacht ter onderbouwing van
het beleid op langere termijn.

0,17 /ig/1

totaal P C A

Het meeste onderzoek aan septic tankinfiltratiesystemen had tot op heden
vooral verbetering van de techniek van
infiltreren tot doel.

Over de aanwezigheid van milieugevaarlijke
stoffen in huishoudelijk afvalwater is echter
nog onvoldoende bekend, terwijl naar het
gedrag van met name organische microverontreinigingen in bodem- en grondwater
nog maar weinig onderzoek werd verricht.

verbindingen

PCB (arachlor 1260)

9. Slotbeschouwing

1,7 pg/1
1,3/ig/1
5,7 /ig/1
13,1 /ig/1
14,1 /ig/1
14,6 /ig/1
n.g.
n.g.
732 /ig/1
n.g.
48,1 /ig/1
117,5 /ig/1
618 /ig/1

Literatuur

Detergenten
* anionactieve detergenten 8,5 m g / l
* niet-ionogene detergenten 0,36 m g / l
Kwalitatief geïdentificeerde verbindingen in het vuilwaterriool te Dukenburg in Nijmegen: heptaan,
dimethylbenzeen, terpeen, indool, dodecaanzuur, tetradecaanzuur, dichloorbenzeen, cresol, decaan,
cyclohexaan en a-terpineol.
n.g. = niet gemeten.

Hierbij moet in het oog worden gehouden
dat deze normen slechts gebaseerd zijn
op een technisch goed functioneren van de
infiltratie. Nader onderzoek zal moeten
vaststellen of de vergrote belasting per
T A B E L V I I - Technische normen die zouden
kunnen gelden onder Nederlandse
omstandigheden
voor infiltraliekanalensystemen
en
infiltratiebedden.
Doorlatendheid Vereist infiltratie(m/ctm)
oppervlak (m 2 /i.e.)
10
2 - 10
0,5 - 2

Maximale
belasting
(cm/etm)

T A B E L V I I I - Technische normen die zouden
kunnen gelden onder Nederlandse
omstandigheden
voor
zinkputten.

10
10

2,5
4

Doorlatendheden van 2-10 m/etmaal komen
het meest voor in het Nederlandse zandgebied. Het vereiste infiltratie-oppervlak
is dan 8m 2 /i.e. voor infiltratiebedden of
-kanalen en de lange termijnbelasting is
2 cm/etmaal.
Vooral uit milieuhygiënisch oogpunt bestaat
er een voorkeur voor infiltratiebedden of
-kanalensystemen boven zinkputten, gezien
de lagere belasting per oppervlakte-eenheid.

12

Doorlatendheid Vereist infiltratie(m/etm)
oppervlak (m' 2 /i.e.)

oppervlakte-eenheid bij zinkputten, en
daardoor de waarschijnlijk grotere kans op
ongewenste effecten op bodem- en grondwater, opweegt tegen de terreinwinst.

Maximale
belasting
(cm/etm)

In infiltratiegevoelige gebieden lijkt voorzuivering met de huidige gangbare zuiveringstechnieken onvoldoende.
Als alternatief zou in deze gevallen opvang
in een gesloten systeem met daaropvolgend
afvoer per as of riolering overwogen
kunnen worden.
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