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Veranderingen in de keten 

 

 

Taken, rollen, posities  bv  bij indirecte lozingen 

Technieken   bv decentraal up stream behandelen  

Problemen    bv krimp, afkoppelen, voorbehandelen 

Kansen     bv warmte winning, gasproductie 

 

 

 

 

 



Casus Groningen … 

  Groningen heeft in de wijk Drielanden  een watersysteem met: 

 

• afgekoppeld hemelwater dat afwatert op het oppervlakte water in de 

wijk. 

 

• Een grijswatersysteem dat loost op een horizontaal helofyten filter. 

 

• Een zwartwatersysteem dat loost op het riool.  

 

De vraag was:  

          kunnen we het zwartwater zelf behandelen en daar dan biogas uit 

winnen?     
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Na enige studie bleek dat de biogasoptie te complex en te duur zou worden.  

 

Wel bleef er interesse om te onderzoeken en te experimenten.  

 

Besloten werd:  

 

Het oude helofytenfilter te vervangen door een  verticaal doorstroomd 

helofyten filter.  

 

Het zwarte water voor te behandelen in een grote septictank en dan samen 

met grijswater over het nieuwe filter te voeren.   
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Een nieuw filter werd aangelegd, door Brinkvos 

 

 

 

De septictank werd geplaatst, 

wordt nu septicterp genoemd.    
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Stapsgewijs uitvoeren 

 
Bewoners werden en worden steeds betrokken, opening was in- en met de buurt.  

 Buurtwebsite communiceert steeds mee.  

 Waterschap zit aan tafel. 

 Vaak kort projectoverleg, breed gedragen inzicht in de werking en de problemen.  

  

 

Stap 1.   Eerst helofytenfilter goed op niveau krijgen met grijswater.  

   

Stap 2. Inzicht krijgen in werking van de septictank. Wat doet hij?  

 

Stap 3. Septictank effluent wordt op  helofytenfilter gezet  

 

Continue: meten op diverse punten op brede set  parameters. 
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De route en de meetpunten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Septictank effluent naar helofytenfilter als het filter goed werkt.  
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De eerste resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn grijswaterwaarden. 

 

E coli gehalte is verrrasend hoog in influent  
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Infl. VHF Effl. VHF Effl. Vv 1 

ss 33 <3 

ammonium 11 2 0.08 

nitraat <0,1 3,1 0,1 

CZV 410 23 

BZV 200 6 

E coli >350k <28000 29 



Volgende stap 

Meten wat de septictank doet.  

 

Na januari zwart water over VHF leiden.  

 

Voortdurend meten  in drie series: wekelijks cuvetten test  

     maandelijks  lab onderzoek  

     waterschapsmonsters   
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Waarom? 1 

Een unieke meetdemo, een living lab.  

 

Meer te weten komen over de waarden  in de gescheiden stromen. 

 

Wat is grijswater eigenlijk? 

 

Wat doen de E coli’s in grijswater?  

 

Wat doet de septictank?  

 

Hoe effectief  is een VHF?  

 

Wat doen medicijnresten en virussen?    

 

Oriënteren op mogelijkheden te ontkoppelen van RWZI.  
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Waarom? 2 

Wat is de relevantie? 

 

Relevante vragen… 

 

Zouden we nu weer riool aanleggen als we op nieuw  konden beginnen?  

 

Kunnen/ moeten we blijven afvoeren naar RWZI in krimp gebieden?  

 

Hoe schoon is grijswater eigenlijk? Wat zijn de risico’s?  

 

 

Eerste conclusie… Wat weten we eigenlijk weinig…  
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