Individuele behandeling van afvalwater

Samenvatting
Naar verwachting zal in Nederland uiteindelijk ruim 93 % à 95 % van de woningen,
bedrijven en recreatie-objecten aangesloten
kunnen worden op een gemeentelijk centraal rioolstelsel. Het resterende percentage
van wellicht 5 à 7 % vertegenwoordigt toch
nog een aantal van enkele honderdduizenden objecten, ofwel ruim een miljoen
inwonerequivalenten. Ook voor deze objecten is een goede voorziening voor het
afvalwater vereist teneinde woonomgeving,
bodem, grond- en oppervlaktewater toch zo
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goed mogelijk te beschermen. In een verkennende studie uitgevoerd in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne hebben twee ingenieursbureaus een beeld gegeven van de potentiële
mogelijkheden voor individuele behandeling
van huishoudelijk afvalwater. Tevens is
aangegeven welk onderzoek nog nodig is
om gefundeerd richtlijnen op te kunnen
stellen. In dit artikel wordt een beschrijving
gegeven van het hiertoe opgestelde onderzoekprogramma. In twee aansluitende
artikelen geven de onderzoekers een samenvatting van de resultaten van de nu afgesloten verkennende eerste fase.
Inleiding
Inzameling en centrale behandeling van
afvalwater
De bescherming van het woonmilieu, de
bodem, het grondwater en het oppervlaktewater vraagt om afdoende behandeling

van afvalwater dat ontstaat in woningen,
bedrijven en vele andere objecten.
Reeds vóór 1970 was het beleid hieromtrent gericht op inzameling en verplaatsing
van afvalwater door middel van gemeentelijke rioolstelsels. Waar nodig en mogelijk
geacht werd dit water verder nog gezuiverd
in centrale afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Na het van kracht worden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)
werd dit beleid versterkt en werd de verdere
realisering van centrale zuiveringsinstallaties
voortvarend aangepakt. Naar verwachting
zal in 1985 ruim 93 % van de Nederlandse
woningen en bedrijven via een centraal
rioolstelsel zijn aangesloten op een gemeenschappelijke centrale zuiveringsinstallatie.
Belangrijke voordelen van deze wijze van
aanpak zijn:
— In de gerioleerde gebieden vindt geen
verontreiniging meer plaats (behoudens in
geval van (extreme) regenbuien).
- Er is een goede controle van de samenstelling van het afvalwater en het zuiveringsproces mogelijk. Speciale zuiveringstechnieken kunnen worden toegepast.
- Voor de lozing van effluent kan het
minst ongunstige punt worden gezocht.
- Centrale zuivering is aanzienlijk goedkoper dan verspreide zuivering in zeer
kleine installaties (op basis van enkel de
zuiveringskosten).
Verspreide bebouwing
Waarom een onderzoek naar individuele
behandeling van (huishoudelijk) afvalwater
van woningen en bedrijven, ondanks deze
voordelen ?
De hierboven geschetste werkwijze blijkt
redelijk tot goed toepasbaar voor het
grootste deel van de bebouwing. Voor de
resterende 5 à 10 % ligt dit anders. Bij
verschillende inventarisaties en bij de uitvoering van de Bijdrageregeling Kostbare
Rioleringswerken (BKR) is gebleken dat

Schema van aangesloten, aan te sluiten en naar verwachting niet aan te sluiten woningen (dus
exclusief recreatieve voorzieningen en bedrijven). Onder 'aangesloten' wordt verstaan 'aangesloten
op een centraal gemeentelijk rioolstelsel'.
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aansluiting van dit deel van de — vooral
verspreide —bebouwing zeer hoge bedragen vergt of om technische overwegingen niet aanbevelenswaardig is.
Bij de uitvoering van de BKR wordt het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne nu reeds regelmatig geconfronteerd
met probleemsituaties waar de aanleg van
riolering soms ƒ 25.000,— tot ƒ40.000 —
per woning of zelfs meer vraagt. De problemen met het afvalwater zijn daar blijkbaar zo hoog opgelopen, en het perspectief
voor een andere oplossing is daarbij blijkbaar zo klein, dat men bereid of geneigd
is dergelijke hoge bedragen voor rioleringsaanleg uit te geven. Ook naarmate een
hoger aansluitpercentage wordt nagestreefd
zal een steeds hoger bedrag per woning
nodig zijn. Daarnaast kunnen in lange
leidingen door een gering debiet problemen
ontstaan door slibafzetting. Ook dijken,
watergangen, etc. kunnen 'onoverkomenlijke' barrières vormen. Verwacht wordt
dat van deze resterende 10 % enkele procenten woningen nog zullen worden aangesloten zodat het aansluitpercentage op
ruim 93 % zal komen.
De laatste 5 à 7 % vertegenwoordigt dan
toch nog een aantal van circa 300.000
woningen alsmede een aanzienlijk aantal
andere objecten zoals boerderijen, recreatie,
horecabedrijven en andere bedrijven. Dit
aantal rechtvaardigt een eigen benadering
van de afvalwaterbehandeling van deze
verspreide afvalwaterbronnen. Soms zal de
aanpak voornamelijk gericht zijn op
bevordering van de hygiëne in de directe
omgeving ('woonhygiëne'). Veelal is er
echter ook van een verdere verspreiding
van effluent in het grond- of oppervlaktewater sprake waardoor in een ruime omgeving van verontreiniging van het milieu
sprake kan zijn. Bij de aanpak van deze
lozingen zal het uitgangspunt moeten zijn
dat bij elke lozing een zo verantwoord
mogelijke oplossing wordt gekozen; veelal
binnen 'redelijkerwijs' te stellen en realiseerbaar te achten organisatorische, technische en financiële randvoorwaarden, soms
echter met het maximum aan zorg en
voorzieningen.
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Huidige situatie verspreide bebouwing
In Nederland heeft bij de bestrijding van
de waterverontreiniging door huishoudelijk
afvalwater in de afgelopen decennia de
nadruk gelegen op de gecentraliseerde aanpak; de grootschalige verontreiniging en
de grootschalige werken. De aandacht voor
de verspreide bebouwing kwam er vaak op
neer dat werd gezegd dat 'deze bebouwing
tezijnertijd als het enigszins mogelijk zou
zijn zou moeten worden aangesloten op een
gemeentelijk rioolstelsel'. Intussen werd
nauwelijks aandacht geschonken aan op-
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stelling van voorschriften voor en uitvoering van andere voorzieningen, teneinde
tijdelijk of blijvend een goed alternatief te
bieden. De tot nu toe genomen maatregelen
waren in Nederland vooral locaal van
aard, en steunden niet op (uitgebreid)
onderzoek of toetsing van informatie die
van elders werd verkregen.
Dit in tegenstelling tot andere landen,
zoals de USA, Canada, Engeland en
Frankrijk, waar wel meer aandacht wordt
besteed aan deze categorie van afvalwaterlozingen. Hoewel de percentages en omstandigheden per land verschillen komen
de uitgangspunten in wezen overal vrijwel
overeen, zoals onlangs nog bleek tijdens de
NVA buitenlandexcursie 1981 naar Frankrijk; een effectieve en afdoende wijze van
afvalwaterafvoer uit de woonomgeving
alsmede zorg voor de kwaliteit van gronden oppervlaktewater met name in bepaalde
'gevoelige' gebieden.
Onderzoek en voorlichting
Uitvoering van onderzoek en toetsing van
praktijkervaringen is erg kostbaar, zoals uit
het navolgende nog zal blijken. Voor de
industrie in Nederland was dit commercieel
blijkbaar niet haalbaar, zowel vanwege de
kosten als het beperkte perspectief van de
toepassing; voor individuele gebruikers of
voor overheden zoals individuele gemeenten
zou dit onderzoek verhoudingsgewijs ook
erg kostbaar zijn.
In landen waar op een gegeven moment
toch een bepaalde ontwikkeling door onderzoek, richtlijnen e.d. in gang werd gezet
bleek dat onderzoek en een doelgerichte
benadering soms aanzienlijke verbeteringen
tot gevolg konden hebben. De resultaten
van individuele behandelingsmethoden
werden ook veel meer voorspelbaar.
De buitenlandse resultaten hebben tot nu
toe slechts weinig doorwerking gehad in
Nederland. Als redenen kunnen worden
genoemd:
a. de doorgaans enigszins afwijzende en
afwachtende houding;
b. het ontbreken van systematische toetsing
van buitenlandse ervaringen in Nederlandse
omstandigheden;
c. geen vertaling van buitenlandse rapporten, richtlijnen etc. in de Nederlandse taal in
de vorm van hanteerbare richtlijnen (slechts
enkele literatuur overzichten, verkenningen
met een beperkte diepgang e.d.);
d. de behoefte in Nederland aan goede
informatie omtrent de waterkwaliteitsaspecten van het zuiverings- en infiltratieproces. De buitenlandse literatuur was in
eerste instantie vooral geconcentreerd op
technische en waterkwantiteitsaspecten; in
toenemende mate wordt ook de aandacht
gericht op de waterkwaliteitsaspecten.
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Onderzoekproject 'Individuele behandeling
van afvalwater'
Uitgangspunten
Uit het bovenstaande blijkt dat voor de
niet of moeilijk aansluitbare woningen en
andere gebouwen naar verwachting alternatieven kunnen worden geboden die in het
algemeen in belangrijker mate aan de
milieuhygiënische eisen kunnen voldoen
dan in Nederland thans vaak wordt aangenomen. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van buitenlandse kennis en ervaring,
voorzover nodig aangevuld door nader
onderzoek. Voor een doelmatige en effectieve toepassing van resultaten hiervan zal
deze informatie in een zodanige vorm beschikbaar moeten komen, dat voor elke
situatie waar gedacht wordt aan de toepassing van één of meer individuele behandelingssystemen
• een technisch ontwerp kan worden
gemaakt,
• een plan voor de uitvoering van beheer,
onderhoud en toezicht kan worden opgesteld, en
• een nauwkeurige schatting kan worden
gemaakt van de te verwachten effluent of
infiltratie waterkwaliteit, resp. het effect
hiervan op oppervlaktewater en op bodemen grondwater.
Deze informatie zou voldoende moeten zijn
om de milieuhygiënische aanvaardbaarheid
en de technisch/financieel/organisatorische
haalbaarheid in afzonderlijke situaties te
kunnen beoordelen. Tevens dienen richtlijnen, handleidingen etc. opgesteld te
kunnen worden ten behoeve van (potentiële)
gebruikers van deze voorzieningen.
Bij het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne ontstond enige jaren geleden
behoefte aan nader inzicht in deze materie
in verband met de nadere uitwerking van
de Wet Bodembescherming en de algemene
maatregelen van bestuur bij deze wet.
Tevens bestond de wenselijkheid voor een
nadere studie door de vele vragen die zich
omtrent de verspreide bebouwing voordeden
bij de uitvoering van de Bijdrageregeling
Kostbare Rioleringswerken. Daarnaast zijn
er ook nog andere beleidsaspecten waarvoor deze studie van belang is, zoals de
woonhygiëne, de bescherming van waterwingebieden, natuurgebieden, de zorg voor
de recreatiewateren alsook de opstelling van
waterkwaliteitsplannen krachtens de WVO.

Verkennende studie
De studie werd opgedragen aan twee ingenieursbureaus. Het bureau Witteveen en
Bos in Deventer concentreerde zich daarbij
op zuiveringstechnieken en aspecten van
oppervlaktewaterverontreiniging. Het
bureau 1WACO in Rotterdam nam vooral

de infiltratie in de bodem en de bodemverontreinigingsaspecten voor zijn rekening.
Deze studie had een verkennend karakter.
Nagegaan moest worden welke kennis en
ervaringen actueel beschikbaar zijn en in
hoeverre deze gegevens voldoende kunnen
worden geacht in het licht van eerdergenoemde doelstellingen. Deze verkennende
studies zijn parallel uitgevoerd, werden
begeleid door dezelfde begeleidingsgroep
en zijn begin 1981 afgesloten met een
eindrapport. De begeleidingsgroep was
samengesteld uit medewerkers van de
hoofdafdelingen Bodem en Water van het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne alsmede een medewerker van het
Rijksinstituut voor de Zuivering van
Afvalwater.
Beide bureaus doen in hiernavolgende
artikelen verslag van deze studie.
Op basis van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat aanvullend onderzoek
nodig is. Hierbij zou de nadruk moeten
liggen op toetsing aan de ervaringen bij
praktijksituaties in Nederland. In verband
daarmede is inmiddels een concept onderzoekprogramma uitgewerkt, waarvan het
van belang lijkt door middel van deze
publicatie daaraan wat grotere bekendheid
te geven.
Zoals uit de navolgende artikelen over
beide studies blijkt, bestaan de individuele
behandelingssystemen meestal uit meer dan
één onderdeel. Deze onderdelen kunnen in
verschillende combinaties worden toegepast.
Uit de studie zal derhalve o.a. moeten
blijken welk effect elk afzonderlijk onderdeel heeft en welke invloed dimensionering,
onderhoud e.d daarop hebben.
Om praktische en financieel/administratieve
redenen is deze 2e fase in drie delen gesplitst. Voor elk zal een aparte opdracht
worden geformuleerd.
In fase 2a zal, mede aan de hand van
Onderzoekprogramma
fase 1:
verkennende studie

afgerond

fase 2*:
ontwikkeling technieken en toetsing in
praktijksituaties
fase 2a: voorbereiding
± H jaar
fase 2b: uitvoering en interimrapportage
± 2Yi jaar
fase 2c: afronding en eindrapportage
± y2 jaar
fase 3*:
stoffen in de huishouding: gedrag van
deze stoffen in het zuiveringsproces,
in de bodem en in het oppervlaktewater
± 2 jaar
fase 4:
opstelling handleidingen en
irchtlijnen
± 1jaar
* fase 2 en 3 kunnen parallel verlopen.
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enig veldwerk, een nauwkeurige afbakening
van het eigenlijke veldonderzoek worden
gemaakt en zullen proeflocaties voor dit
onderzoek moeten worden geselecteerd.
In het eerste halfjaar van fase 2b dienen
de behandelingssystemen op de te kiezen
locaties in de gewenste vorm te worden
(aan)gebracht. Vervolgens dienen na één
jaar de resultaten te worden verwerkt in
een interimrapport en in publicaties. Het
onderzoek zal een aantal jaren dienen te
worden gecontinueerd teneinde zoveel
mogelijk profijt te trekken van deze proefprojecten. Zodra echter voldoende informatie beschikbaar is zal een (eind)rapport
moeten worden opgesteld ten behoeve van
de opstelling van handleidingen en richtlijnen.
ad fase 3:
In de huishouding worden tal van stoffen
gebruikt. Een deel is goed afbreekbaar en
weinig giftig; andere stoffen zijn in hun
geheel of voor bepaalde componenten
minder vriendelijk voor het zuiveringsproces of het omringende milieu. Als hypothese wordt gesteld dat een selectief en
verantwoord gebruik van stoffen in de
woning een vereenvoudiging van (het beheer van) installaties mogelijk maakt met
vermindering van verontreiniging van het
milieu door het effluent.
In het verkennend onderzoek is gebleken
dat over dit onderwerp (op enkele uitzonderingen na, zoals fosfaten in wasmiddelen) erg weinig is gepubliceerd in de
vakliteratuur. Het is echter aannemelijk dat
er tal van gegevens bekend zijn over het
gedrag van deze stoffen bij dergelijke behandelingssystemen. Veel stoffen zijn aan
onderzoek en beoordeling onderworpen
geweest, bijvoorbeeld in het kader van de
bestrijdingsmiddelenwet of de warenwet.
De gegevens daarvoor worden slechts strikt
vertrouwelijk ter beschikking van beoordelende instanties gesteld. Andere gegevens
zijn niet gepubliceerd omdat er blijkbaar
geen aanleiding toe was. Deze studiefase
zal in delen kunnen worden uitgevoerd en
vooreerst een verkennend karakter hebben
met het oogmerk om de toegankelijke gegevens systematisch in beeld te krijgen.
Afhankelijk van de resultaten zou alsnog
tot een meer diepgaande vervolgstudie
kunnen worden besloten waarin bijvoorbeeld bepaalde stoffen nader zouden
worden onderzocht.
ad fase 4:
Volgens de aangegeven tijdplanning zal
eerst omstreeks 1985 een handleiding met
richtlijnen kunnen worden opgesteld. Teneinde potentiële gebruikers van individuele
behandelingssystemen en de betreffende
overheidsinstanties reeds eerder zoveel

mogelijk van dienst te zijn zullen ook
tijdens dit project interimresultaten worden
gepubliceerd. Deze resultaten zullen onder
meer kunnen worden gebruikt voor tijdelijke oplossingen. Opdrachtgever en onderzoekers zullen uiteraard niet kunnen garanderen dat de interimresultaten naderhand
geen veranderingen van betekenis meer
zullen ondergaan.
Enkele voorlopige conclusies
In de navolgende artikelen van de onderzoekers wordt een schets gegeven van de
bevindingen, voorlopige resultaten, conclusies en aanbevelingen uit de eerste
studiefase.
Hieruit kunnen enkele conclusies worden
genoemd die van belang zijn bij de voortzetting van het project.
Allereerst is er de signalering van een
aantal grijze en witte plekken, voor de invulling waarvan eerst nadere studies nodig
zijn. Daarna zouden pas concreet uitgewerkte aanbevelingen kunnen worden gedaan voor toe te passen systemen.
Opvallend is het verschil in houding tegenover systemen van individuele behandeling
in Nederland en in andere landen zoals de
USA. Canada en Frankrijk. Zowel in
Nederland als deze andere landen worden
veel individuele systemen (in Nederland
met name septic tanks, al of niet met zinkput) toegepast. In Nederland is de belangstelling en begeleiding vanuit de wetenschap
en de vakwereld echter nog steeds zeer
beperkt en sterk ad hoc. In de genoemde
andere landen is er al een groot aantal
jaren een veel sterkere belangstelling en
wordt veel bewuster rekening gehouden
met het zijn aangewezen op alternatieve
voorzieningen voor verspreide bebouwing.
In landen als Zweden en Duitsland (en hier
en daar in Nederland) heeft men op aanzienlijke schaal oplossingen gezocht in de
toepassing van geavanceerde compacte
actief subsystemen. In het algemeen is de
toepassing van deze compacte actief subsystemen tot omstreeks 100 i.e. met veel
teleurstelling gepaard gegaan, tenzij een
beheer werd gevoerd op basis van (kostbaar) frequent onderhoud en toezicht. Deze
ongunstige ervaringen pleiten ervoor, voor
de kleine installaties (0-100 i.e.) te zoeken
naar zeer eenvoudige systemen waaraan
weinig procesregeling/sturing nodig is en
die een groot bufferend vermogen hebben.
Het zou gunstig zijn indien een eenvoudig
systeem zoals het septic-tank-(in)filtratiesysteem, zo zou kunnen worden ontwikkeld
dat zowel aan criteria van eenvoud en
eenvoudige besturing als — in belangrijke
mate — aan Nederlandse milieuhygiënische
eisen zou kunnen voldoen. Het systeem zou
zo uitgevoerd moeten worden dat slechts

één of twee keer per jaar deskundig toezicht nodig zou zijn, bijvoorbeeld gecombineerd met slibafvoer. In dat geval zouden
de jaarlijkse kosten, exclusief investeringslasten ƒ 2 0 0 - à ƒ 4 0 0 - per woning per jaar
bedragen. Dit bedrag is in orde van grootte
vergelijkbaar met het bedrag dat in een
woonkern per woning moet worden betaald
voor het rioolrecht (omstreeks ƒ 80,— à
ƒ 150,— per jaar) en de zuiveringsheffing
(omstreeks ƒ 100,— à ƒ 200,—), tezamen
ƒ 180,— à ƒ 350,—-per jaar. Voor andere
systemen, zoals kleine installaties met
aerobe behandeling, is een veel intensiever
en daarmee veel kostbaarder beheer nodig.
De investeringskosten voor een dergelijke
installatie worden door de onderzoekers
geraamd op ƒ 8.000,— à ƒ 20.000,— per
woning (voor één of enkele woningen).
Deze bedragen zijn in orde van grootte
vergelijkbaar met de gemiddelde kosten van
rioleringsaanleg in de nu nog te rioleren
gebieden met bestaande bebouwing, maar
veel lager dan eventuele aansluitingskosten
voor de zeer verspreide bebouwing.
Het financiële regiem van eenvoudige
installaties zou dus min of meer overeen
kunnen komen met het financiële regiem
bij rioleringsaanleg en -beheer. Dit zou
eventuele toepassing van dergelijke systemen
kunnen vergemakkelijken. Uiteraard dienen
de juridische, organisatorische en financiële
regelingen en de betreffende taken van de
verschillende overheidsinstanties hierop te
worden afgestemd. Ook zouden 'bodemlozers' zoveel mogelijk gelijkgesteld moeten
worden met 'oppervlaktewaterlozers'.
Toepassing van arbeidsintensieve systemen,
zoals het actief subsysteem, zal veel minder
eenvoudig in te passen zijn. Het financiële
systeem is heel anders; de hoge jaarlijkse
kosten kunnen op den duur als een 'molensteen om de nek' gaan hangen. Het zal
ook niet eenvoudig zijn om, binnen of
buiten de betreffende diensten van gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders, voldoende
bemanning te vinden voor dergelijk intensief periodiek onderhoud.
Tenslotte wordt er nogmaals op gewezen
dat deze rapportage bedoeld is om belangstellenden tussentijds op de hoogte te
brengen van de stand van zaken en de
ontwikkelingen in dit onderzoekproject.
Het onderzoek zal volgens planning eerst
omstreeks 1984 concrete richtlijnen kunnen
opleveren, op basis waarvan wellicht ook
aanvullende maatregelen kunnen worden
getroffen op juridisch, financieel of organisatorisch vlak. De interimgegevens kunnen
door de belanghebbenden vóór die tijd
slechts als richtinggevende informatie meegenomen worden bij de afwegingen voor
het te voeren beleid.

• •

•

