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Kenmerken
 initiatief van particulieren
 Ecologische wijk
 Gebouwd in de jaren ’90
 Afvalwaterscheiding aan de bron
 Grijs water  vloeiveld
 Zwart water  rioolwaterzuivering
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Aanleidingen voor project
 Huidige helofytenfilter is 20 jaar geleden
aangelegd met de toen aanwezige kennis
 Grijs water wordt ‘s winters geloosd op
het riool
 Zwart water wordt geloosd op het riool

Ontwikkelingen sanitatie
 Afvalwater wordt net als afval steeds meer
beschouwd als een waardevolle stroom;
 De traditionele waterketen (riool, pompen,
rioolwaterzuivering) gebruikt veel energie;
 Afvalwater bevat energie;
 Door scheiden aan de bron kunnen
bijvoorbeeld medicijnresten beter worden
verwijderd.
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Zwartwatersysteem
 Oorspronkelijke doel is niet gehaald
 Technische slijtage versnellers
 Regenwater op riool

Het Helofytenfilter

 Is in de jaren ‘90 aangelegd
 Geeft geen klachten voor omwonenden
 Werkt goed, maar kan worden verbeterd
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Analyse
 Het huidige afvalwatersysteem is
bijzonder, maar kan door aanpassingen
beter worden benut.

 Door de ontwikkelingen op technisch en
maatschappelijk vlak zijn er nieuwe
mogelijkheden.

Doel
 Lokaal behandelen van huishoudelijk
afvalwater met aandacht voor
terugwinnen van nutriënten, benutten
energie en verwijderen medicijnresten
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Wat gaan we doen
• Regenwater volledig afkoppelen
• Verder scheiden van zwart en grijs water
(de laatste 55 woningen)
• Zwart water behandelen
• Grijs water gedurende het hele jaar
behandelen

Het project

 Gemeente is opdrachtgever
 Projectteam met daarin:










Waterschap
Gemeente
Waterlab Noord,
Communicatieadviseur,
Stowa
Extern deskundige
Communicatieadviseur
Locatiebeheerder
Projectleider
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Zwart waterstroom:
• afkoppelen van
regenwater;
• afkoppelen grijswater;
• behandelen in ABR
i.c.m. anaeroob filter;
• groen gas opvangen;
• na behandeling lozen
op grijs helofytenfilter.
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Resultaten onderzoek
 Ervaringen bewoners

 Enquêtes, nieuwsbrieven klankbordgroep

 Calamiteiten

 78 onderverdeeld in 7 categorieën

 Meetresultaten

 CZV, N, P pathogenen en medicijnresten

Doel technische evaluatie = Een overzicht bieden van de technische calamiteiten, de oorzaken, de gevolgen en de getroffen maatregelen in het project Drielanden.
Uitleg tabbladen
1. Intro onderzoek
2. Definities
3. Technische
gebeurtenissen
Datum
Nr
Bron
Onderwerp

Naam gebeurtenis
Omschrijving
gebeurtenis
Gevolg
Maatregelen
Generieke conclusie
oorzaak
Betrokken bij
gebeurtenis
Relevantie
meetprogramma

Uitleg definities binnen tabblad
Voorblad van de technische evaluatie.
Hierin (dit tabblad) staat de uitleg van de tabbladen en de concepten die worden gebruikt.
Hierin staan 76 technische gebeurtenissen omschreven die een verstorende werking hebben gehad op het proces.

dd-mm-jj. Door deze datumnotatie aan te houden kan er een koppeling gemaakt worden met de excelbestanden van de meetgegevens en debieten.
Het nummer gegeven aan de technische gebeurtenis.
Hierin wordt gedefinieerd in welk document de gebeurtenis gevonden is.
De verschillende gebeurtenissen kunnen onderverdeeld worden in overkoepelende onderwerpen. Het doel van het verzamelen van gebeurtenissen
onder verschillende noemers is dat het overzicht biedt in de problemen en waar in het systeem deze problemen zich hebben afgespeelt. De keuze is
gemaakt om de onderwerpen gelijk te stellen aan de kunstwerken van het sanitatiesysteem. De volgende kunstwerken worden onderscheiden:
Zwartwatergemaal, Septic tank, Doseerinstallatie (doseerkraan, debietmeter zwart), Grijswatergemaal, Vetafscheider, VHF influentgemaal, VHF, VHF
effluentput, vloeivelden en bijbehorende kunstwerken, riolering en overig.
Een unieke aanduiding van specifieke technische gebeurtenis.
Beschrijft de technische gebeurtenis.

Beschrijft het gevolg van de technische gebeurtenis.
Beschrijft de getroffen maatregel naar aanleiding van de technische gebeurtenis.
In de Generieke conclusie oorzaak wordt de oorzaak van het gebeurtenis ingedeeld in een onderverdeling van oorzaken. Hiermee krijgen we een
grof beeld waar de oorzaken van de technische gebeurtenissen uit voortkomen. Met de volgende onderverdeling wordt gewerkt: Foutieve
startinformatie, onduidelijke startinformatie, werking bestaande sanitatie, werking nieuwe sanitatie systeem, uitvoeringswerkzaamheden, externe
invloeden en overig.

De actoren die direct of indirect betrokken waren bij de technische gebeurtenis. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen de Gemeente
Groningen, het projectteam, leveranciers en anders of onbekend. Gemeente Groningen is alles wat door of in opdracht van de Gemeente Groningen
is uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming binnen het project. De leveranciers zijn de actoren die
een inkoopopdracht hebben ontvangen van de Gemeente Groningen voor het uitvoeren van opdracht.
De relevantie duidt de impact van de gebeurtenis aan op de meetgegevens. Rood betekend een grove verstoring van de meetgegevens, Oranje
betekend een verstoring op de meetgevens en geel betekend dat het geen invloed had op de meetgegevens.
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Verwijdering medicijnresten
carbamazepine
ibuprofen
sulfametoxazool
atenolol
diclofenac
ketoprofen
naproxen
paracetamol
metoprolol
caffeine
propranolol
sotalol
lidocaine

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

influent
N=8
0.26
4.13
< 0.1
0.07
0.08
< 0.1
1.81
52.6
0.32
181
< 0.1
< 0.1
< 0.1

effluent
N=8
0.33
1.21
<0.04
0.04
0.04
<0.02
0.49
1.63
0.13
5.71
<0.01
<0.05
<0.1

removal
N=8
<10%
60-80%
n.d.
>40%
40-60%
n.d.
60-80%
>90%
50-70%
>90%
n.d.
n.d.
n.d.

Verwijdering N, P & E. Coli
11-3-2013
23-4-2013
14-6-2013
10-10-2013
18-10-2013
13-11-2013
12-12-2013
8-1-2014
6-2-2014
8-4-2014
4-8-2014
11-9-2014
16-10-2014

N-elim.
(%)
98
93
41
71
79
73
43
65
73
57
45
65
30

P-elim.
(%)
94
97
98
92
92
84
90
85
87
78
70
91
78

E.coli elim.
(log)

> 1.0
> 2.6
2.7
2.2
2.5
2.7
2.2
3.3
3.5
3.2
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Wat kunnen we van drielanden leren
 Kennis van de uitgangssituatie is
noodzakelijk
 Een goede verwerking staat of valt met
een goede inzameling;
 Een lokale beheerder is goud waard en
kan veel taken over nemen
 Overheidsorganisaties zijn vaak
veelkoppige monsters

Conclusies

 Waterkwaliteit effluent zeer goed, na
lozingspunt zwemwaterkwaliteit;
 Verwijdering van pathogenen zeer goed
 Behandeling van grijs water op wijkniveau
met een low tech systeem gaat goed;
 Behandeling van zwart water met een low
tech systeem kan, de vraag is of scheiding
van stromen dan de meest logische keus
is;

11

21-9-2015

Conclusies

 Voor benutting van energie en nutriënten
is scheiding van zwart en grijs water wel
erg zinvol, liefst zo geconcentreerd
mogelijk. De wijze van inzameling is
daarbij cruciaal;
 Er ligt een prachtige proeftuin waar we
desgewenst meer onderzoek zouden
kunnen doen.

Proces na vandaag

 Rapportage van het project in de
afrondende fase
 De bijeenkomst van vandaag is de basis
voor het aanbevelingen hoofdstuk
 Publicatie als Stowa rapportage
 Vervolgonderzoek in Waterland
 Toepassing van de ervaringen in..
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