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Abstract
Deze bachelorproef handelt over de huidige en toekomstige waterproblematiek in
Vlaanderen. Er wordt een algemene probleemstelling gecreëerd door een combinatie te
maken van verschillende factoren: klimaatsverandering en de gevolgen hiervan op gebied
van neerslag, bevolkingstoename en hoe men hiermee omgaat op gebied van ruimtelijke
ordening en de huidige wetgeving die van toepassing is in Vlaanderen op gebied van
wateropslag, waterverbruik, waterafvoer en overstromingsrisico’s. Met behulp van de
filosofie en de principes van permacultuur wordt er onderzocht wat mogelijke duurzame
oplossingen zijn voor de waterproblematiek in Vlaanderen, dit wordt verder toegelicht aan
de hand van een mogelijks toe te passen voorbeeldmethode. Als laatst wordt er een actuele
casestudie gemaakt van het te vernieuwen watersysteem van de stageplaats te
Vinderhoute. Verschillende filtermogelijkheden van grijs water worden ter plekke getest en
chemisch geanalyseerd door het Labo. Deze resultaten worden samengevat en er wordt
een conclusie gemaakt van de verschillende mogelijke milieugevolgen die plaats kunnen
vinden wanneer het watersysteem geactiveerd zal worden.

Voorwoord
De aanleiding van het bachelorproef-onderwerp was de tweede stage die ik drie maanden
lang volgde bij Houdbaar vzw, een bedrijf dat zich vooral toespitst op permacultuurgerichte
projecten. Er worden tuinontwerpen gemaakt volgens de permacultuur-ontwerpprincipes en
deze tuinen worden aangelegd bij klanten in en rondom Gent. Een groot deel van de stage
bracht ik door in de permacultuur proeftuin ‘Far Field’ in Lovendegem. Hier verbleven mijn
stagementor Michiel Demey en zijn vriendin Julie (Wild Van Kruiden vzw) tijdelijk in Yurts.
Aangezien ze er zo zelfvoorzienend mogelijk en met zo’n laag mogelijke ecologische
voetafdruk probeerden te leven werd omgaan met water een belangrijke vereiste voor het
koppel. Daarom vroegen ze mij om me te verdiepen in de leer van Joseph Orszagh in
verband met het EAUTARCIE-waterzuiveringssysteem dat ze eventueel wensten te
installeren
aan
hun
nieuwe
woningen.
Mijn
interesse
voor
natuurlijke
waterzuiveringstechnieken bestond al maar bleef groeien doorheen het opzoekingswerk. Ik
werd hoopvol over de toekomst van Vlaanderen en het grote aantal mogelijkheden dat kan
dienen in verband met de waterproblematiek. De permacultuur-principes werden doorheen
mijn hele stageperiode toegepast en het gedachtengoed zit helemaal vervlochten in de
persoonlijkheden van Michiel en Julie. Van hieruit ontstond de inspiratie om met behulp van
de permacultuur-filosofie, die probleem-oplossend gericht is, waterzuiveringstechnieken te
onderzoeken die passen binnen het gedachtengoed. In het empirisch gedeelte van deze
bachelorproef test ik de mogelijkheden uit voor het waterbeheer van Julie en Michiel hun
nieuwe woningen en de mogelijke milieu-effecten ervan . Deze casestudie dient als
ondersteuning bij de literatuurstudie.
De verwezenlijking van deze bachelorproef was nooit haalbaar geweest zonder de hulp en
zorg die ik kreeg van verschillende mensen. Mijn stagebegeleidster en
Bachelorproefpromotor, An De Schrijver, bedank ik hartelijk omdat ze steeds voor me
klaarstond wanneer ik haar hulp kon gebruiken. Ze motiveerde me en geloofde in mij wat
ervoor gezorgd heeft dat ik de stage en het bijhorende onderzoek dolenthousiast en vol
doorzettingsvermogen af kon ronden. Vervolgens gaat mijn dank uit naar Michiel Demey,
mijn stagementor. De meest leerrijke, plezante en inspirerende stageperiode die ik mij kan
inbeelden werd mogelijk gemaakt door hem, samen met zijn onvoorstelbaar inspirerende
vriendin Julie Deman. Het onderzoek wat ik voerde werd medemogelijk gemaakt door de
mogelijkheden die zij creëerden voor mij waarvoor hartelijke dank.
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1

Inleiding

Deze bachelorproef handelt over mogelijke natuurlijke waterreinigingssystemen voor grijs
water. De bedoeling is een gesloten zuiveringssysteem te creëren met behulp van inputs
van bestaande technieken. Er wordt onderzocht op welke manier een doe-het-zelver met
beperkte middelen een persoonlijk systeem kan creëren voor een huishouden met een zo
min mogelijke milieubelasting. Het systeem zal enkel bruikbaar zijn voor grijswaterzuivering,
zwart waterreinigingssystemen worden niet behandeld. Het doel is een
badkamervoorziening, waaronder een douche, in een serre te ontwerpen. Het water dat
gebruikt wordt is regenwater en komt na het douchen terecht bij de planten in de serre. Dit
filtersysteem wordt onderzocht in deze bachelorproef met behulp van een proefopzetting en
tussentijdse waterkwaliteitsanalyses. De waterproblematiek in Vlaanderen wordt gekaderd
in de eerste 2 hoofdstukken. In het derde hoofdstuk wordt de permacultuur-filosofie onder
de loep genomen en de eventuele rol ervan in het oplossingsproces. Vervolgens wordt het
belang van een scheiding tussen grijs en zwart afvalwater benadrukt in 2.4 en in de twee
laatste hoofdstukken van de literatuurstudie worden mogelijke systemen uitgelegd. Het
empirisch deel van deze bachelorproef bevat alle informatie omtrent het gevoerde
wetenschappelijk onderzoek en de conclusies ervan.
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2

Literatuurstudie

Het is wetenschappelijk bewezen dat het klimaat aan het veranderen is. De opwarming van
de aarde en de bijkomende gevolgen ervan brengen op dit moment, en zeker in de
toekomst, problemen met zich mee. De oplossingen voor deze problemen zijn niet steeds
voor de hand liggend of makkelijk te verwezenlijken binnen een korte tijdspanne.
Beslissingen van hogerop zullen meer en meer gemaakt moeten worden met de
klimaatsverandering, en de gevolgen ervan, in het achterhoofd. Ook de bevolking zal
bewuster om moeten gaan met de manier van leven en met zijn ecologische voetafdruk. In
deze bachelorproef wordt gekeken naar enkele veranderingen die plaats zullen vinden in
België en Vlaanderen als gevolg van de klimaatverandering. Met behulp van de
permacultuur-filosofie, die vervolgens uitgelegd wordt, wordt er gekeken naar mogelijke
oplossingen voor de waterproblematiek in Vlaanderen en aan de hand van een voorbeeld
eco-woonwijk, die gerealiseerd werd in Nederland, worden de mogelijkheden bekeken om
de permacultuurgerichte oplossingen te verwezenlijken. Er wordt een ondersteunend
onderzoek gevoerd naar het eventueel opvangen van regenwater, het zuiveren en het
gebruik ervan met als doel een oplossing bieden voor de overbelasting van het huidige
rioleringsnetwerk binnen Vlaanderen.

2.1

Klimaatverandering en waterproblematiek

• Klimaatverandering
Volgens onderzoek van het KMNI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) is er
sinds 1901 een stijging van neerslag gemeten in de gematigde breedten van het Noordelijk
Halfrond. Dit is te wijten aan de klimaatsverandering als gevolg van het opwarmen van de
aarde (Instituut, 2014). Wanneer de algemene luchttemperatuur toeneemt, stijgt het
waterhoudend vermogen van de lucht. Warmere lucht kan dus meer vocht bevatten
(Instituut, 2014). En dat is juist waarom de Vlaamse warmere toekomst er ook natter uit zal
gaan zien. Uit het laatst gepubliceerde MIRA milieurapport in 2015 van de VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij) kan men afleiden dat er een mogelijke neerslagtoename van ongeveer
38% tijdens de wintermaanden zal plaatsvinden binnen de komende eeuw (VMM, 2015).
Deze toename wil daarom niet zeggen dat er meer natte dagen plaats gaan vinden maar
eerder dat de neerslaghoeveelheid per dag stijgen zal (VMM, 2015). Deze stijging geldt voor
de wintermaanden, in tegenstelling hierop zal er een neerslagafname plaatsvinden tijdens
de zomermaanden. Dit is te wijten aan een sterke afname, van wel 52% tijdens de volgende
100 jaren, van het aantal natte dagen. Wanneer het dan wel regent tijdens de
zomermaanden zullen de uitzonderlijke buien zeer sterk in intensiteit toenemen (VMM,
2015). De grote hoeveelheden water binnen zo’n extreme zomerbuien zullen zorgen voor
een zwaardere belasting van het huidige rioleringssysteem en andere afwateringssystemen.
Rioleringen gaan ruimer gedimensioneerd moeten worden en er zal meer gebruik gemaakt
moeten worden van bufferbekkens en andere waterreservoirs (VMM, 2015). Via een
geïntegreerde aanpak die inzet op zowel preventieve als curatieve oplossingen voor dit
probleem zal het rioleringssysteem in eerste instantie minder belast moeten worden. In het
9

MIRA milieurapport van 2015 wordt er voorgesteld meer in te zetten op waterdoorlatende
verharding en infiltratievoorzieningen samen met een betere afstemming tussen
stadsontwerp, stedelijk waterbeheer, land- en groenbeheer en ruimtelijke planning (VMM,
2015).
De Vlaamse zomers worden algemeen droger en warmer, dit zal logischerwijs als gevolg
hebben dat ook Vlaanderen te kampen zal krijgen met watertekort. Een oplossing lijkt
evident, het water van de stevige zomerbuien en de grote hoeveelheid winterregenwater
zou op een ecologisch verantwoorde manier opgeslagen moeten worden om in te zetten
wanneer er zich een tekort voordoet.
• Bevolkingsgroei in België
Naast de toekomstige veranderingen op gebied van het klimaat in België zal Vlaanderen
met nog een aantal andere maatschappelijke veranderingen rekening moeten houden. De
wereldbevolking stijgt. Op dit moment wordt de totale hoeveelheid mensen op de aarde,
anno 2018, geschat op ongeveer 7 569 278 100 mensen (communicatie.net, 2018). Zowel
in de rest van Europa, als in België wordt de huidige bevolkingstoename niet veroorzaakt
door een stijgende voortplanting. In ‘The 2015 Ageing Report’, een referentiewerk van de
Europese Commissie, geschreven en gepubliceerd in 2005, wordt de hypothese gesteld dat
de Belgische bevolking zal groeien tot 15miljoen inwoners tegen 2060 (JOZEF PACOLET,
2015). Deze bevolkingstoename is te wijten aan immigratie (Beer, 2005). Van over heel de
wereld zijn er vluchtelingen die Europa als einddoel beschouwen. Aangezien het klimaat
verandert en sommige regio’s in de wereld onleefbaar worden voor de mens, door
bijvoorbeeld droogte, verwoestijning, wateroverlast, bodemuitputting, ... is het niet meer dan
normaal dat bevolkingsgroepen wegtrekken uit zo’n gebieden en zich willen vestigen in
gebieden die minder met extreme klimaatsveranderingen en -gevolgen te kampen hebben.
De Oxford-geograaf Norman Myers voorspelt dat er tegen 2050 150 tot 200 miljoen
milieuvluchtelingen zullen zijn, dat is maar liefst 3% van de huidige wereldbevolking
(Neuteleers, 2008). De term milieuvluchteling is een moeilijk definieerbaar begrip. Het begrip
spoort de industrielanden, waaronder België, aan om hun verantwoordelijkheid op te nemen
ten opzichte van de slachtoffers van milieuproblemen omdat veel van de milieuproblemen
die zich elders in de wereld voordoen een gevolg zijn van de onverantwoordelijkheden van
de geïndustrialiseerde landen (Neuteleers, 2008). Het is daarom aan de industrielanden,
dus ook aan België, om hun fouten onder ogen te zien en hun druk op het milieu te verlagen.
Eén van de deelaspecten van het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van de
slachtoffers is de vluchtelingen welkom heten en het leefmilieu zo aanpassen dat het geen
toekomstige problemen met zich mee neemt maar juist een positieve bijdrage levert aan de
huidige maatschappij.
België is geografisch gezien, op gebied van klimaatsverandering en op gebied van
economie een veilige eindbestemming voor vele vluchtelingen. Voor de maatschappelijke
veranderingen zal, net zoals voor de toekomstige neerslagstijging, een betere afstemming
tussen stadsontwerp, stedelijk waterbeheer, land- en groenbeheer en ruimtelijke planning
nodig zijn (VMM, 2015).
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2.2

Ruimtelijke ordening en wettelijk kader rond
problematiek in Vlaanderen

Om een betere afstemming te creëren tussen stadsontwerp, stedelijk waterbeheer en
ruimtelijke planning is ruimtelijke ordening noodzakelijk. Ruimtelijke ordening zit verweven
in de Vlaamse wetgeving en is door inwonders raad te plegen met behulp van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. Sinds 1972 werden er koninklijke besluiten per gewestplan
opgesteld in Vlaanderen. In deze gewestplannen werden de stedenbouwkundige
voorschriften en de bestemmingen van gebieden verduidelijkt. Enkele voorbeelden van
deze verschillende bestemmingen zijn: woongebieden, industriegebieden, agrarische
gebieden, groen- en natuurgebieden, … De wetgeving werd aangepast naargelang de jaren
vorderden en op dit moment wordt de ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest
vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen
(Vlaanderen, 2017)

2.2.1

Ruimtelijke ordening Vlaanderen

De huidige toestand van Vlaanderen is versnipperd. Stedelijke omgevingen zijn verbonden
met mekaar door grote wegen met lintbebouwing. Het platteland werd meer en meer in
stukken gesneden door wegen, bebouwingen en uitbreidingszones. Open ruimte begint
schaarser te worden. In de vernieuwde Vlaamse wetgeving omtrent ruimtelijke ordening
staat duurzaamheid centraal. Maar de versnippering van het Vlaamse landschap vormt een
bedreiging voor duurzame ontwikkeling op het gebied van ruimte (Kesteloot, 2003). Met
behulp van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ziet men beheer van ruimte als een
duurzaam goed, waar volgende generaties baat bij moeten hebben en de gevolgen van
zullen dragen. Vlamingen zullen compacter moeten gaan wonen om verkaveling van open
ruimte tegen te gaan. Dit wil zeggen dat er meer gecentraliseerd zal moeten worden in
steden (Kesteloot, 2003). In Figuur 1 wordt de bebouwde oppervlakte in België
weergegeven tijdens de jaren 1976, 1988 en 2000, samen met een beeld van de inschatting,
van de KU Leuven, tegen het jaar 2050 wanneer de evolutie verder verloopt zoals het nu
aan het gebeuren is.
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Figuur 1: Kaarten bebouwde oppervlakte, 1976 – 1988 – 2000 – 2050
(Bondbeterleefmilieu, 2010)

2.2.2

Water in Vlaanderen

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) spreekt men over grondwater en oppervlakte
water (Cierkens, 2016). De KRW werd aangenomen en gepubliceerd in 2000 en dient als
kader voor de bescherming en het beheer van de verschillende waterstroomgebieden
(d’Ieteren, Hecq, De Sutter, & Leroy, 2004). Er werd een kader vastgelegd omtrent de
bescherming van de oppervlaktewateren, overgangswateren, kustwateren en het
grondwater. Het doel is vervuiling verminderen, duurzaam gebruik aanmoedigen, het milieu
beschermen, aquatische ecosystemen optimaliseren en de gevolgen van overstromingen
en droogte in de hand houden (d’Ieteren et al., 2004).
• Grondwater
Grondwater wordt onderverdeeld in vrij grondwater en vast grondwater. Vast grondwater zit
zeer diep in de grond, de voorraad van dit soort water is zeer beperkt in Vlaanderen en er
wordt vastgesteld dat er verdroging plaatsvindt van dit diepe grondwater (Cierkens, 2016).
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In onderstaande figuur wordt een doorsnede weergegeven van de verschillende
bodemlagen. Het is een doorsnede van Ieper in België tot Beernem in Nederland, in deze
doorsnede is het diepe grondwater aanwezig in de Sokkel-laag, ongeveer 200m diep in de
bodem dus.

Figuur 2: Hydrologische doorsnede doorheen West-Vlaanderen (Vandevoorde, 2017)
De verdroging van dit diepe grondwater is te wijten aan verschillende oorzaken, namelijk:
(i) het overmatig oppompen ervan, (ii) het te kort aan insijpelen van regenwater door te veel
verharding van het oppervlak, (iii) overmatige drainage en bemalingen voor
infrastructuurwerken en (iv) klimatologische variaties (Cierkens, 2016).
Vrij grondwater daarentegen bevindt zich minder diep in de bodem en de waterstand is meer
afhankelijk van de weersomstandigheden. De waterstand fluctueert tussen een zomer- en
wintergrondwaterstand en is plaats- en bodemafhankelijk. Het is belangrijk aandacht te
besteden aan de standen van dit grondwater omdat er veel gebruik van wordt gemaakt.
Daarom moet dit water uiteraard voldoende bijgevuld worden zodat de hoeveelheid ervan
in balans blijft.
Een voorspelling van ruimtelijke patronen van grondwatervoeding, oppervlakkige afvoer en
verdamping op regionale schaal is mogelijk met behulp van verschillende modellen, onder
andere het WetSpass model (Batelaan et al., 2007). Dit is een flexibel model dat volledig
geïntegreerd werd in het GIS ArcView programma en dus gebruiksvriendelijk is voor alle
geïnteresseerden om de waterbalans van een specifieke regio of gebied te achterhalen met
behulp van de juiste kennis omtrent topografische kenmerken, de correcte bodemtextuur en
het actuele landgebruik-type (Batelaan et al., 2007). Met behulp van neerslag- en potentiële
verdampingskaarten wordt er een berekening gemaakt van de reële verdamping, de
oppervlakkige afstroming, en de infiltratie (Batelaan et al., 2007).
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Ip figuur 3 wordt een evenwichtige waterbalans schematisch voorgesteld. Dit geldt als
basisprincipe van het WetSpass-model. Wanneer alle verschillende factoren optimaal
aanwezig zijn zal de bijvulling van het grondwater in balans blijven, maar dat blijkt niet steeds
het geval in Vlaanderen aangezien er van een grondwaterverdroging gesproken wordt.

Figuur 3: Schematische voorstelling van het WetSpass-model (Batelaan et al., 2007)
In Figuur 4 wordt de gemiddelde jaarlijkse grondwatervoeding in functie van de
bodemtextuur in Vlaanderen weergegeven (Batelaan et al., 2007). Wanneer er sprake is
van zandgrond zal er meer water door kunnen sijpelen tot in de grondwatertafel als wanneer
er een klei tot zware klei grond is.
De grondwatervoeding wordt niet enkel beïnvloed door de bodemtextuur maar de bedekking
van de bodem en het bodemgebruik zijn ook erg belangrijke parameters. In 2007 bedroeg
in Vlaanderen de ondoordringbare, bebouwde oppervlakte 15% van de totale Vlaamse
bodem en 73% van Vlaanderen bestond uit landelijke grondgebruik-types zoals akkerbouw
en boomgaarden (Batelaan et al., 2007). Dit is duidelijk zichtbaar in figuur 1 waar de
verstedelijking en betonnering van Vlaanderen tussen de jaren 70 en nu, en de voorspelling
tot 2050 weergegeven wordt. Binnen de verschillende landelijke grondgebruik-types is er
ook nog variatie op gebied van grondwatervoeding. Hier zullen de seizoenen een grotere
invloed uitoefenen. Wanneer in het groeiseizoen een gewas aanwezig is op een stuk land
zal er meer water verdampen dan in de grondwaterzone terecht te komen. Wanneer een
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akker kaal komt te staan in de winter zal er minder verdamping plaats vinden en meer water
door sijpelen tot in de grondwatertafel (Batelaan et al., 2007).
In Bijlage 1 zitten drie kaarten van Vlaanderen die een algemener beeld scheppen omtrent
de bodemtextuur, het landgebruik en de grondwatervoeding.

Figuur 4: Gemiddelde jaarlijkse grondwatervoeding in functie van bodemtextuur in
Vlaanderen (Batelaan et al., 2007)
• Oppervlaktewater
In het jaarverslag omtrent water van de Vlaamse Milieumaatschappij spreekt men over de
verschillende factoren die een negatieve impact hebben op de chemische kwaliteit van het
Vlaamse oppervlaktewater. De chemische kwaliteit van het water wordt bepaald met behulp
van vier verschillende parameters: chemisch zuurstofverbruik (CZV), biochemisch
zuurstofverbruik (BZV), totaal fosfor (Pt) en totaal stikstof (Nt). Mogelijke
waterverontreinigingsbronnen zijn bedrijven, huishoudens, landbouw en diffuse bronnen
(Milieumaatschappij, 2015a).
De Vlaamse huishoudens verbruiken veel water, gemiddeld 114,1l per dag. Deze
hoeveelheid bevat 88% leidingwater, 10% regenwater en 2% grondwater
(Milieumaatschappij, 2018). In onderstaande tabel wordt het gemiddelde verbruik van
huishoudens in Vlaanderen weergegeven per soort.
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Tabel 1: Gemiddeld watergebruik thuis, in liter per dag per persoon in 2016
(Milieumaatschappij, 2018)

De verontreiniging van het oppervlaktewater met betrekking tot het dalen van het
zuurstofgehalte (BZV en CZV) is grotendeels te wijten aan niet-gekoppelde en nietgerioleerde huishoudens in Vlaanderen. Terwijl de verontreiniging met Pt en Nt vooral
veroorzaakt wordt door Vlaamse landbouwpraktijken (Milieumaatschappij, 2015a).
Wanneer de vier genoemde parameters van verontreiniging zouden voldoen aan de
opgegeven milieukwaliteitsnormen zouden de watersystemen in een goede ecologische
toestand verkeren. Dit is nog steeds niet het geval in Vlaanderen, al worden er wel al
geruime tijd maatregelen getroffen om waterverontreiniging te reduceren. De VMM stelde in
2005 voor in te zetten op bijkomende en gerichte toenemende en individuele waterzuivering
van huishoudelijk afvalwater en een vernieuwd mestbeleid. Er werd een gemeentelijk
subsidiëringsprogramma goedgekeurd in 2016 met 64 projecten die een totaal
investeringsbedrag van 95 miljoen euro vereisten en met 146 bovengemeentelijke projecten
die uitgevoerd werden (Milieumaatschappij, 2015b). Deze projecten bleken positieve
gevolgen te hebben op gebied van de waterzuiveringsgraad in Vlaanderen, de
zuiveringsgraad steeg tot 83% in het jaar 2016 (Milieumaatschappij, 2015b). Maar dit
resultaat, gemeten in 2016, is niet steeds constant. Er kan dus niet volledig vanuit gegaan
worden dat de waterverontreinigingsproblematiek in Vlaanderen hierdoor opgelost is. Het
grootste knelpunt voor de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen is overstorten. Dit
overstortwater is meestal verontreinigd door organische vuilvracht wat ecologische
problemen zoals overmatige algengroei, vissterfte en verdwijning van bepaalde fauna met
zich mee neemt (Milieumaatschappij, 2015b).
In het Water Jaarverslag van 2016, gepubliceerd door de VMM, wordt er gesproken over
twee mogelijke bronnen in Vlaanderen van het verontreinigde overstortwater. Sporadisch is
het probleem te wijten aan niet-voldoende werkende opvoerinstallaties maar meestal is de
16

oorzaak te wijten aan een te hoge aanvoer van niet-verontreinigd water op het
rioleringsstelsel als gevolg van hevige neerslag (Milieumaatschappij, 2015b). De oplossing
voor dit probleem is volgens de VMM de aanleg van nieuwe rioleringen, de niet-gekoppelde
rioleringen aan te sluiten op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en uit te breiden op
gebied van individuele behandelingen van afvalwater (IBA’s). Bestaande en goedgekeurde
IBA’s kunnen onderverdeeld worden in compacte, mechanische systemen en extensieve
systemen (VLARIOvzw, 2018). Op deze systemen wordt verder ingegaan in 2.2.5.
De indicatoren waarmee de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur geëvalueerd worden
zijn: de zuiveringsgraad en de rioleringsgraad (Milieumaatschappij, 2015a). De RWZI’s
worden jaarlijks getest of ze aan de vergunningsvoorwaarden voldoen. Deze RWZI’s zijn de
grootste bronnen van oppervlaktewaterverontreiniging met diffuse bronnen zoals metalen.
Arseen, cadmium, chroom, kwik en lood komen in het water terecht via atmosferische
deposities en erosie maar de RWZI’s vormen samen met de transportsector de grootste
bron van koperemissies in het Vlaamse water (Milieumaatschappij, 2015b). Ook zijn de
RWZI’s de grootste oorzaak van nikkel lozing in het water. Men kan besluiten dat het
klassieke waterzuiveringsbeleid niet voldoende metaalemissies terugdringt, dus stelt de
VMM voor extra in te zetten op een geïntegreerd beleid voor lucht- en wateremissies met
mogelijke beleidsmaatregelen en -acties zoals samenwerkingsverbanden tussen
doelgroepen en een doeltreffend materialenbeleid (Milieumaatschappij, 2015b).
Een andere verontreinigende factor in Vlaanderen is de landbouw. Met behulp van een
geïntegreerde aanpak wordt geprobeerd de hoeveelheid pesticiden, die in de Vlaamse
wateren terecht komen, te reduceren. Via opgelegde milieukwaliteitsnormen (MKN) voor
pesticiden die niet overschreden mogen worden daalden reeds vele emissies, maar er
blijven wel een aantal pesticiden voor heel wat overschrijdingen van de MKN zorgen. Voor
deze pesticiden zijn geen MKN’s opgegeven maar wel de Predicted No Effect Concentration
(PNEC) of de Maximum Acceptable Concentration (MAC) (Milieumaatschappij, 2015b). De
meeste stoffen met een gebruiksbeperking of verbodsbepalingen vertonen dalingen in
concentraties op lange termijn, maar voor drie erkende stoffen blijven de gemeten
concentraties in het oppervlaktewater te hoog in 2016 (Milieumaatschappij, 2015b).
Wanneer de concentratiescores te hoog liggen van bepaalde stoffen, blijkt dat deze stoffen
ook met te hoge concentraties aangetroffen werden in de Vlaamse RWZI’s
(Milieumaatschappij, 2015b). Uit verder onderzoek van de VMM wordt afgeleid dat de
meeste van deze stoffen, met een oorsprong in pesticiden, niet of zeer beperkt verwijderd
worden door RWZI’s (Milieumaatschappij, 2015b). De belasting van deze stoffen op het
Vlaamse oppervlaktewater vindt dus mede zijn oorsprong in het gebruik van RWZI’s. Samen
met pesticiden-emissies worden ook een groot deel van de totale stikstof- en fosfor-emissies
veroorzaakt door landbouwpraktijken. Het doel van het MAP5 is de concentraties van deze
stoffen te reduceren met behulp van vooropgestelde MAP-doelstellingen en VLAREMmilieukwaliteitsnormen (Milieumaatschappij, 2015b). De doelstellingen voor de
concentraties worden moeilijk bereikt op dit moment, in het Jaarverslag Water 2016 van de
VMM spreekt men eerder van een stagnatie.
Naast de Vlaamse huishoudens en landbouw zijn emissies van bedrijven ook een
vervuilende factor van het oppervlaktewater (Milieumaatschappij, 2015b). Sinds 2005
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vertonen deze emissies positieve veranderingen in de metingen sinds de handhaving van
nieuwe beleidsdoelstellingen en verbeteringen in de zuiveringsinfrastructuur. Zo daalden de
netto-emissies vanuit bedrijven reeds in 2014 van BZV met 36%, van CZV met 32%, van Nt
met 45% en van Pt met 44% (Milieumaatschappij, 2015b). De meest vervuilende sectoren
zijn chemie, metaal en voeding.

2.2.3

Wetgeving omtrent watergebruik en -afvoer in Vlaanderen

Vanaf 2016 is er een nieuwe verordening van toepassing in Vlaanderen met betrekking tot
hemelwater. Aangezien wateroverlast een groeiend probleem is in Vlaanderen, door te veel
regenwater dat in pieken doorheen het rioleringssysteem afgevoerd moet worden, spitst de
nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening zich toe op hemelwaterputten,
infiltratie- en buffervoorzieningen. Deze nieuwe wetgeving moet worden toegepast bij de
aanleg van gebouwen, constructies of bij de aanleg van een verharding groter dan 40m²
(Vlaanderen, 2013). Wanneer het perceel groter is dan 250m² is het verplicht een
infiltratievoorziening te plaatsen. In eerste instantie zal men moeten inzetten op het nuttig
gebruiken van regenwater. Wanneer er meer hemelwater valt dan nodig voor dit gebruik zal
men het resterende water moeten bufferen of laten infiltreren en tot slot moet er een
mogelijkheid bestaan om een beperkte resterende hoeveelheid regenwater met vertraging
af te voeren via de riolering met behulp van een overloopsysteem (Vlaanderen, 2013).
Sinds 2014 is het verplicht bij nieuwbouw of herbouw van gezinswoningen een
hemelwaterput te plaatsen met een totale minimum inhoud van 5000liter (Vlaanderen,
2013). Per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar boven, moet de
hemelwaterput minimaal 50liter bedragen met een maximale inhoud van
10 000liter(Vlaanderen, 2013). Wanneer er gemotiveerd aangetoond kan worden dat het
water voor nuttige doeleinden hergebruikt wordt, mag deze maximumwaarde overschreden
worden en wanneer het gebouw een volledig groen dak heeft is er geen verplichting tot het
plaatsen van een hemelwaterput (Vlaanderen, 2013).
In de VLAREM-wetgeving is het mogelijk de lozingsnormen voor afvalwater terug te vinden.
De normen zijn afhankelijk van het type afvalwater, waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen bedrijfsafvalwater met of zonder één of meer gevaarlijke stoffen; koelwater en
huishoudelijk afvalwater plus ze zijn afhankelijk van de plaats van de lozing zoals
bijvoorbeeld oppervlaktewater of het openbare rioleringsstelsel (DepartementLandbouw&Visserij, 2018g). Er bestaat een verschil tussen huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater binnen de Vlaamse wetgeving. Huishoudelijk afvalwater bestaat uit water
afkomstig van sanitaire installaties (zwart water), normale huishoudelijke activiteiten,
keukens, wassalons waar de toestellen enkel door de klanten zelf bediend worden en water
afkomstig van de reiniging van gebouwen (Departement-Landbouw&Visserij, 2018g).
Bedrijfsafvalwater daarentegen omvat alles wat valt binnen koelwater en binnen de definitie
van huishoudelijk afvalwater en wordt nog verder onderverdeeld in bedrijfsafvalwater met of
zonder één of meerdere gevaarlijke stoffen (Departement-Landbouw&Visserij, 2018g).
Wanneer beiden samen geloosd worden, wordt het afvalwater altijd als bedrijfsafvalwater
beschouwd. De lozingsvoorwaarden worden vastgesteld in VLAREM I en VLAREM II en
wanneer er gesproken wordt over gevaarlijke stoffen kan men refereren naar een lijst als
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bijlage 2C in VLAREM II, die terug te vinden is in Bijlage 3 achteraan in deze scriptie. In de
lijst met indelingscriteria als bijlage 2.3.1 van VLAREM II wordt weergegeven wat de
maximale toelaatbare concentraties van de eerder vermelde gevaarlijke stoffen zijn
(Departement-Landbouw&Visserij, 2018g). Voor bedrijven en particulieren worden de
lozingsvoorwaarden gekoppeld aan de verschillende ruimtelijke zuiveringsgebieden
vastgelegd in het zoneringsplan (Departement-Landbouw&Visserij, 2018g). Wanneer er
mest aanwezig is in het afvalwater mag dit niet geloosd worden, hiervoor vindt men de
regelgeving in het mestdecreet en VLAREM. De lozingsvoorwaarden voor bedrijfs- en
huishoudelijk afvalwater kan men via volgende opsomming terugvinden:
•

•

•

Huishoudelijk afvalwater:
o Bij lozing op de riool: het te lozen afvalwater moet voldoen aan de voorwaarden
opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.8.2.1.
o Lozing in oppervlaktewater: het te lozen afvalwater moet voldoen aan de
voorwaarden opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.8.1.1.
Bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen:
o Lozing op de riool: het te lozen afvalwater moet voldoen aan de voorwaarden
opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.2.3.1.
o Lozing in oppervlaktewater: Het te lozen afvalwater moet voldoen aan de
voorwaarden opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.2.3.2 en artikel 4.2.2.1.1.
Bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen:
o Lozing op de riool: het te lozen afvalwater moet voldoen aan de voorwaarden
opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.3.1.
o Lozing in oppervlaktewater: Het te lozen afvalwater moet voldoen aan de
voorwaarden opgelegd in Vlarem II artikel 4.2.3.1.

(Departement-Landbouw&Visserij, 2018g)
Naast de Vlaamse wetgeving omtrent afvalwaterlozing, vertaald in VLAREM, VLAREM I en
VLAREM II, ontwierp de Vlaamse overheid ‘De watertoets’. Dit is een instrument voor de
overheid dat het vergemakkelijkt een inschatting te maken over de impact op het milieu van
watersystemen (Waterbeleid, 2012). De uitslag van de watertoets kan positief of negatief
zijn, wanneer er een positieve uitslag is zal het watersysteem geen schadelijke effecten met
zich mee brengen. Als de watertoets een negatieve uitslag heeft zullen er in eerste instantie
voorwaarden opgelegd worden om de schade te beperken of te vermijden. In tweede
instantie zullen er maatregelen getroffen moeten worden om de schade te herstellen of te
compenseren. Wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen remedies mogelijk zijn wordt de
vergunning geweigerd (VMM, 2018b). Onder de watersystemen worden gebouwen,
infrastructuurprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen gerekend (Waterbeleid, 2012). In
sommige situaties zal de overheid adviezen vragen aan de betrokken
waterbeheerders, dit is verplicht wanneer het gaat over projecten, met schadelijke effecten,
gelegen in overstromingsgebied (Waterbeleid, 2012). In onderstaande tabel 2 wordt
weergegeven welke adviseur bij welke situatie hoort.
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Tabel 2: Weergave aan welke waterbeheerder advies gevraagd moet worden
(Waterbeleid, 2012)

In het document van de goedkeuring of de vergunning wordt de watertoets als een
waterparagraaf opgenomen. Alles hierover kan worden teruggevonden in het
uitvoeringsbesluit van de watertoets bij het decreet Integraal Waterbeleid (VMM, 2018b).
Naast de watertoets als uitvoeringsbesluit van dit decreet dat in 2006 vastgelegd werd, is er
ook het eerste uitvoeringsbesluit, vastgelegd in 2005, en het uitvoeringsbesluit financiële
instrumenten, vastgelegd in 2009 (Overheid, 2009). In het eerste uitvoeringsbesluit wordt er
een geografische indeling gemaakt van alle watersystemen binnen het Vlaamse Gewest
aan de hand van een afbakening van stroomgebieden, deelbekkens en bekkens (Overheid,
2009). De werking van de overlegstructuren op verschillende niveaus wordt er ook in
toegelicht (Overheid, 2009). Het uitvoeringsbesluit financiële instrumenten biedt
verduidelijking op gebied van het financiële aspect van water in Vlaanderen en spitst zich
toe op de aankoopplicht en de vergoedingsplicht, het recht van voorkoop en de onteigening
ten algemene nutte (Overheid, 2009).

2.2.4

Overstromingsrisico’s Vlaanderen

In 2008 werd er reeds geconcludeerd op het Congres Water en klimaatverandering dat
België één van de meest kwetsbare landen van Europa is op gebied van overstromingen en
zeespiegelstijging (Van der Biest, VerWaest, & Reyns, 2008). Het grootste deel van de
Belgische kustzone bevindt zich 2 meter lager dan het peil van de gemiddelde jaarlijkse
storm wat zeggen wil dat er een groot overstromingsrisico is, zeker bij zware stormval (Van
der Biest et al., 2008). En maar liefst 80 000 Vlaamse woningen hebben middelhoge tot
hoge kans op overstromen (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). Dit wordt
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veroorzaakt door het ruimtegebruik van de Vlaming, er is ruimte tekort en de verstedelijking
blijft stijgen. Dit samen met de invloed van klimaatsverandering zorgt ervoor, en zal zeker
nog meer in de toekomst ervoor zorgen, dat overstromingen in Vlaanderen steeds meer
zullen voorkomen (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). Volgens de
principes van ‘meerlaagse waterveiligheid’ probeert Vlaanderen duurzaam in te spelen op
de overstromingsproblematiek die zich voordoet door een combinatie te maken van
oplossingen gericht op preventie, protectie en paraatheid (Coördinatiecommissie:IntegraalWaterbeleid, 2015). Deze principes kunnen enkel waargemaakt worden wanneer er een
gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, burgers, crisis-en hulpdiensten en
ruimtelijke planners van toepassing is (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015).
• Protectie
Deze maatregelen zijn gericht op het vermijden van eventuele overstromingen in kwetsbare
gebieden en enkele voorbeelden ervan zijn: stuwen, wachtbekkens, pompstations en dijken
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). In het waterkwantiteitsbeheer van
Vlaanderen wordt er voor de protectieve maatregelen gewerkt met een drietrapsstrategie.
De eerste stap is zoveel mogelijk inzetten op het opvangen, het hergebruiken of het laten
infiltreren in de bodem van regenwater (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid,
2015). Als dit niet, of niet voldoende, van toepassing is maakt men gebruik van de tweede
stap. De tweede stap staat voor het herleiden van het teveel aan water naar valleigebieden,
zoals wachtbekkens of overstromingsgebieden, en tot slot is er stap drie die het gericht
afvoeren van het water inhoudt (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015).
•

Preventie

De preventieve maatregelen richten zich op de schade die overstromingen veroorzaken en
proberen een vermindering teweeg te brengen in de Vlaamse kwetsbaarheid voor
overstromingen (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). Er wordt na
onderzoek beslist welke gebieden gevoelig zijn en hoe er via regelgeving met betrekking tot
ruimtelijke ordening op ingespeeld kan worden. Zo zal er bijvoorbeeld geöpteerd worden
voor aangepaste bebouwing of verbouwing van woningen in gevoelige gebieden, of zelfs
een verbod op bouwen opgelegd worden waar nodig (Coördinatiecommissie:IntegraalWaterbeleid, 2015). Met behulp van de watertoets wordt overstromingsgevoeligheid
verweven in het vergunningsproces van eventuele bouwprojecten. In de nieuwe RUP’s
krijgen nog niet ontwikkelde gebieden een harde gewestplanbestemming, deze gebieden
worden ook wel signaalgebieden genoemd (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid,
2018). Deze signaalgebieden vervullen een functie op gebied van wateroverlast, ze kunnen
namelijk overstromen of door specifieke bodemeigenschappen veel water opslaan wanneer
nodig (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2018). Wanneer deze gebieden een
nieuwe ruimtelijke bestemming krijgen zoals bijvoorbeeld woongebied of industriegebied
zal er een zeer grondige analyse van de risico’s op wateroverlast gebeuren en beslist de
Vlaamse
overheid
over
een
eventueel
verplicht
vervolgtraject
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2018). In zo’n vervolgtraject wordt een
ontwikkelingsperspectief voor het gebied vastgelegd samen met het nodige instrument om
het ontwikkelingsperspectief te realiseren (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid,
2018).
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• Paraatheid
De maatregelen op gebied van paraatheid zorgen ervoor dat men niet voor verrassingen
komt te staan een overstroming zich zou voordoen. Men tracht schade te vermijden door
voldoende te informeren over overstromingsgevoeligheid, -risico’s en eventuele
waarschuwingen
wanneer
een
overstroming
dreigt
plaats
te
vinden
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). Sinds 2014 werkten alle Vlaamse
waterbeheerders samen om een betrouwbare overstromingsvoorspeller te creëren, deze
kan
nu
via
de
website
www.waterinfo.be
geraadpleegd
worden
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). Via deze website wordt het mogelijk
gemaakt permanent op de hoogte te zijn van de actuele waterstanden en de mogelijke
overstromingsdreigingen van de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in Vlaanderen
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). De paraatheid van hulp- en
crisisdiensten is cruciaal om schade te beperken wanneer een overstroming plaatsvindt, zij
helpen bijvoorbeeld met de levering van zandzakjes of bij het plaatsen van mobiele
waterkering in overstroomde gebieden (Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid,
2015). Met behulp van crisisoefeningen wordt hun vlotte werking regelmatig getest en
aangepast om zo goed mogelijk in actie te kunnen overgaan wanneer nodig
(Coördinatiecommissie:Integraal-Waterbeleid, 2015). In figuur 5 wordt een kaart
weergegeven van Vlaanderen met alle overstromingsgevoelige gebieden in 2017, dit is de
meest recente weergave gepubliceerd door de Vlaamse overheid via het geoloket van de
waterinfo website.

Figuur 5: overstromingsgevoelige gebieden kaart 2017 (Waterinfo, 2017)

2.2.5

IBA’s

Een IBA staat voor Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (VLARIO, 2018). In
de zoneringsplannen, die zo goed als elke Vlaamse gemeente op dit moment ter
beschikking heeft, kan men terugvinden aan welke verplichtingen inwoners zich moet
houden in verband met de afvoer van huishoudelijk afvalwater (VLARIO, 2018). In de
zoneringsplannen wordt een onderscheid gemaakt tussen: centrale gebieden, collectief
geoptimaliseerde buitengebieden en twee extra zones. Deze twee extra zones zijn enerzijds
collectieve te saneren buitengebieden met behulp van nieuw aan te leggen rioleringsstelsels
en anderzijds individueel te optimaliseren buitengebieden met behulp van IBA’s (VLARIO,
2018). Via het geoloket van de VMM kan voor heel Vlaanderen opgezocht worden in welke

22

zone van het zoneringsplan men zich bevindt. In figuur 6 is een voorbeeld te zien van het
zoneringsplan in Lovendegem, de locatie van de stageplaats wordt hierbinnen gerekend.

Figuur 6: Zoneringsplan Lovendegem (VMM, 2018a) - legende: zie Bijlage

De oranje gearceerde gebieden zijn de centrale gebieden, dit is gerioleerd gebied met reeds
bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (Departement-Landbouw&Visserij, 2018g).
Al de rest wordt gerekend onder buitengebied. Het collectief geoptimaliseerde buitengebied
is groen gearceerd en werd recent aangesloten op een zuiveringsstation. Het collectief te
optimaliseren buitengebied, met een egaal groene kleur, zal daarentegen een openbare
riolering en/of zuiveringsstation moeten realiseren. Tot slot zijn er de rode gebieden, in deze
gebieden zal er gebruik gemaakt moeten worden van een IBA (DepartementLandbouw&Visserij, 2018g). De verschillende IBA-systemen vallen onder te verdelen in
compacte of mechanische systemen en extensieve systemen (VLARIO, 2018).

Figuur 7 : Mogelijke en effectief overstromingsgevoelige zones regio Lovendegem
met aanduiding terrein casestudie (Geopunt, 2018)
•

Compacte of mechanische IBA-systemen

Men onderscheidt vier verschillende compacte IBA-systemen.
1.
2.
3.
4.

Actief slibsysteem
Ondergedompelde beluchte bacteriefilter / SAF / vastbedbeluchtingssysteem
Biorotor
Aerobe bacteriefilter / oxidatiebed
(VLARIO, 2018)
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Actief slibsysteem: Hier wordt vertrokken van een mengsel van biomassa, in de vorm van
slibvlokken, en afvalwater dat sterk belucht wordt in een reactortank. Er kan een voor- en
na bezinkingstank geïnstalleerd worden voor een optimalere zuivering van het vervuilde
water. Het actieve slib in de reactortank wordt vanzelf ontwikkeld door micro-organismen
die zich in het afvalwater bevinden. De beluchting in het systeem zorgt voor zuurstoftoevoer
en een optimale vermenging binnenin de reactortank (Departement-Landbouw&Visserij,
2018a). In onderstaande figuur wordt gewerkt met een retourslibsysteem waarbij het actief
slib van de na bezinkingstank teruggeleid wordt naar de reactortank zodat de hoeveelheid
actief slib in evenwicht blijft doorheen het hele systeem (Departement-Landbouw&Visserij,
2018a).

Figuur 8: Voorbeeld van een actief slibsysteem met voor- en na
bezinkingstank (Departement-Landbouw&Visserij, 2018a)

SAF/ ondergedompelde beluchte bacteriefilter: Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van
micro-organismen die gevestigd zitten op dragermateriaal. Het influent zal vooraf gereinigd
moeten worden met behulp van een voorbezinktank of septische put waarna het verdeeld
zal worden over het dragermateriaal in het oxidatiebed (KVLT, 2018). Het systeem kan
zowel aëroob of anaëroob verlopen. Wanneer gekozen wordt voor een aeroob systeem,
zoals het SAF (-Submerged Aerated Filter-)-systeem kan de zuurstoftoevoer gebeuren met
behulp van natuurlijke ventilatie of mechanische beluchting (KVLT, 2018).

Figuur 9: Ondergedompelde beluchte filter schematisch voorgesteld (Watermaxim,
2018)
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De biorotor: Hier wordt gewerkt met schijven bevestigd op een roterende as. De gegolfde
schijven bevatten een hoog specifiek oppervlak van slibbevattend dragermateriaal en
draaien doorheen het afvalwater. Ook bij dit zuiveringssysteem wordt best gewerkt met een
voor- en nazuivering. Een andere vorm van dit systeem is een ronddraaiende trommel, waar
het dragermateriaal zich in de wand bevindt. Voor beide opties geldt dat de draaiende delen
voor 40% ondergedompeld zitten in het afvalwater, waardoor er een continue
zuurstofvermenging is binnenin het systeem (Departement-Landbouw&Visserij, 2018d). Het
teveel aan slib dat tijdens het proces gevormd wordt kan afgevoerd worden naar de
nabezinktank of er kan geopteerd worden voor een slibstockage waar het slib met behulp
van een pompsysteem kan heen geleid worden.

Figuur 10: Biorotor schematisch voorgesteld (Departement-Landbouw&Visserij, 2018d)
Het oxidatiebed of biofilter: Na voorbezinking stroomt het afvalwater doorheen het
filterpakket van de biofilter. Onderaan wordt het water opgevangen en geherciculeerd
waardoor het meerdere malen doorheen het filterpakket geleid wordt. Er bestaan
verschillende materialen die gebruikt kunnen worden als filter. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak
gebruik gemaakt van een lavafilter. Ook deze filtering gebeurt aeroob, daarom zal het
filteroppervlak nooit helemaal onder water komen te staan. Wanneer er zich teveel slib
begint te vormen kan dit afgevoerd worden naar de voorzuiveringtank, die dan ook zal
dienen als slibstockage. Dit systeem wordt het meest gebruikt in Vlaanderen voor land-en
tuinbouw bedrijven (Departement-Landbouw&Visserij, 2018c). Het is een overzichtelijk en
vrij compact systeem waarbij piekbelasting geen groot probleem vormt, maar er blijft wel
een grote elektriciteitskost mee gepaard gaan wanneer er gewerkt wordt met een
terugpompsysteem.

Figuur 11: Schematische voorstelling oxidatiebed (Departement-Landbouw&Visserij,
2018c)
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Figuur 12: Foto oxidatiebed (Ave, 2018)
Tegenover de 4 verschillende compacte systemen bestaan er ook extensieve filtersystemen
of plantensystemen zoals verschillende percolatiefilters.
Het percolatie(riet)veld: Hier groeit beplanting doorheen een soort grote zanbak. De planten
die ingezet kunnen worden zijn best helofyten, meestal rietplanten. De grootte van de
plantenbak kan zeer precies berekend worden en heeft als basis een ondoordringbare folie
met daarover een drainagesysteem (Departement-Landbouw&Visserij, 2018e). De
helofyten zorgen voor zuurstoftoevoer in het water via de wortels waardoor aerobe microorganismen hun werk kunnen doen. Bovenop het zand, waarin de beplanting zich wortelt,
ligt het bevloeiingssysteem dat afgedekt wordt met rolgrind of lavastenen (DepartementLandbouw&Visserij, 2018e). Vooraleer het afvalwater over het veld verdeeld wordt, wordt
het opgevangen in een gesloten bassin langs het percolatieveld. Van hieruit wordt het elke
dag op vaste tijdstippen met behulp van een verdeelsysteem over het rietveld gepompt
(Departement-Landbouw&Visserij, 2018e). Wanneer men een optimale stikstofverwijdering
wenst zal het noodzakelijk zijn de mate van bevloeiing af te wisselen van snel naar traag of
van veel naar weinig water. Hierdoor zal zich een maximale zuurstoftoevoer voordoen en
kunnen de micro-organismen zich optimaal voeden met de afvalstoffen (DepartementLandbouw&Visserij, 2018e). Na de zuivering van het water wordt het afgevoerd via het
drainagesysteem en kan het hergebruik starten of kan het water afgevoerd worden naar een
gracht. Afhankelijk van de mate van vervuiling en de zuiveringseisen bedraagt de grootte
van een percolatierietveld ongeveer 3m² per inwonerseuivalent (IE) aan netto-oppervlakte
(Departement-Landbouw&Visserij, 2018e), waarover meer uitleg in 2.2.6. Er wordt geen slib
gevormd in dit systeem, wat ervoor zorgt dat het zeer autonoom en onderhoudsvriendelijk
gebruikt kan worden. De aanleg kan wel vrij kostelijk zijn en de oppervlakte die het inneemt
is relatief groot.
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Figuur 13: Schematische voorstelling percolatierietveld (Departement-Landbouw&Visserij,
2018e)

Het vloeirietveld: Dit systeem wordt best niet gebruikt als hoofdzuivering maar kan dienen
als buffering in combinatie met een ander systeem. Meestal wordt het vloeirietveld gebruikt
wanneer het afvalwater sterk vermengd wordt met regenwater of wanneer er veel run-off is
door kuilplaten of andere verharde oppervlakten (Departement-Landbouw&Visserij, 2018h).
Het vloeirietveld bestaat uit een uitgegraven bekken bedekt met folie en zand waarin de
rietplanten zich wortelen, waar het water horizontaal doorheen vloeit (DepartementLandbouw&Visserij, 2018h). Het is een eenvoudig systeem dat weinig onderhoud en geen
energieverbruik vraagt omdat ook hier weer geen slib gevormd wordt. Maar er bestaat een
risico voor de optimale werking van het systeem tijdens koudere wintermaanden, het kan
geurhinder veroorzaken en ongedierte aantrekken en het rendement van het systeem ligt
veel lager dan dat van een percolatierietveld (Departement-Landbouw&Visserij, 2018h).

Figuur 14: Schematische voorstelling vloeirietveld (Departement-Landbouw&Visserij,
2018h)
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Een wortelzone(riet)veld: Het systeem van een wortelzonezuivering wordt meestal na een
eerder systeem van zuivering geschakeld (bv. biorotor). In dat systeem stroomt het
afvalwater horizontaal door de bodem (bij IBA’s meestel lavastenen) en langs de
ondergrondse plantendelen (Departement-Landbouw&Visserij, 2018i).

Figuur 15: Schematische voorstelling wortelzoneveld (DepartementLandbouw&Visserij, 2018i)
In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt van de verschillende
afvalwaterzuiveringssystemen op gebied van de zuiverende werking, de expoilatiekost, het
onderhoudsgemak, de benodigde opstartperiode, de efficiëntie van stikstof- en
fosforverwijdering en de geur- en geluidshinder (Departement-Landbouw&Visserij, 2018f).
Tabel
3:
Vergelijking
Landbouw&Visserij, 2018f)

verschillende

waterzuiveringssystemen

(Departement-
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2.2.6

Inwonersequivalent (IE)

Dit begrip staat voor de mate waarin water verontreinigd is en komt overeen met de
vuilvracht die gemiddeld, dagelijks door 1 persoon geproduceerd wordt in Vlaanderen
(Departement-Landbouw&Visserij, 2018b). Officieel wordt voor 1 IE gerekend op een
theoretisch debiet van 150liter voor stedelijk afvalwater per dag, met een belasting van: (i)
90g zwevende stoffen (ZS), (ii) 135g chemisch zuurstofverbruik (CZV), (iii) 54g biologisch
zuurstofverbruik (BZV), (iv) 10g Stikstof (N/dag), (v) 2g Fosfor (P/dag) (DepartementLandbouw&Visserij, 2018b). Onder zwevende stoffen worden de deeltjes gerekend die door
bezinking, centrifugering of filtratie afgescheiden kunnen worden (DepartementLandbouw&Visserij, 2018b). De vervuilingsgraad van het afvalwater daarentegen wordt in
principe in maat gebracht door de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuiling in het
water af te breken (Departement-Landbouw&Visserij, 2018b). BZV staat voor de
hoeveelheid zuurstof die nodig is voor micro-organismen om het organisch materiaal in het
afvalwater af te breken en kan dan ook beschouwd worden als de biologisch afbreekbare
vuilvracht (Departement-Landbouw&Visserij, 2018b). Het CZV-gehalte ligt altijd hoger dan
het BZV-gehalte en staat voor de hoeveelheid zuurstof die verbruikt wordt wanneer het
afvalwater via een chemisch proces gezuiverd wordt (Departement-Landbouw&Visserij,
2018b). Via een toevoeging van een sterk zuur worden dan alle organische verbindingen
verbroken.
Om te berekenen wat de dimensionering van een systeem met IE is bestaat er een formule:
Q = hoeveelheid afvalwater in liter, geloosd op 24
uur
Q x (CZV + KjN x 4,57)
CZV = gemiddeld chemisch zuurstofverbruik in mg
IE = ___________________
O2/l
180 x (750 + (55 x 4,57)
KjN = gemiddeld gehalte aan Kjeldahl-stikstof in mg
N/l
(Departement-Landbouw&Visserij, 2018b)

2.3

Permacultuur als mogelijke oplossing voor Vlaamse
waterproblematiek

2.3.1

Permacultuur-gedachtengoed

Vanuit de Australische woorden permanent en (agri)culture ontstond de term permacultuur
(PermacultuurNetwerk, 2015). Permacultuur is een filosofie, een ontwerpsysteem, met de
sterkte en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem voor het creëren van nieuwe,
functionele systemen waarin mens en natuur in al hun behoeften kunnen voldoen
(PermacultuurNetwerk, 2015). Het gaat uit van een langetermijnvisie met een duurzame
wisselwerking tussen mens en natuur.
In de jaren ’70 werd het begrip voor het eerst omschreven door de biologen David Holmgren
en Bill Mollison aan de universiteit van Tasmanië (PermacultuurNetwerk, 2014g). Ze deden
onderzoek in verband met ecosystemen in de bossen van Tasmanië en werden zo
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geïnspireerd in de ontwikkeling van een duurzaam systeem waarin de mens aan al zijn
basisbehoeften kan voldoen zoals: eten, drinken, huisvesting, afvalverwerking en
energievoorziening (PermacultuurNetwerk, 2014g). In 1978 richtte Bill Mollison met enkele
andere mensen de Tagari Community op in Tasmanië om daar de praktische uitvoering van
permacultuur uit te testen (PermacultuurNetwerk, 2014g). Er werd nauw samen gewerkt
met de Australische Aboriginals in de community, wat er voor zorgde dat de visie van de
Aboriginals op de natuur verweven werd in de filosofie. Ook werd er sterk samengewerkt
met de Japanse expert in natuurlijke landbouw Fukuoka (PermacultuurNetwerk, 2014g).
De verspreiding van permacultuur startte vrij snel na de opstart van de community, vooral
in subtropische en tropische gebieden werden er systemen ontwikkeld geïnspireerd door
het gedachtengoed (PermacultuurNetwerk, 2014g). Ondertussen is het verspreid over alle
verschillende gebieden en breidde de filosofie uit naar alle verschillende levensdomeinen
(PermacultuurNetwerk, 2014g). Zo is de filosofie geëvolueerd van een praktisch
ontwerpsysteem naar een soort van ethisch systeem met een levensfilosofie die steunt op
een samenwerking tussen alle levende wezens en elementen op aarde met als belangrijkste
werkterreinen: voedsel, water, energie, bodem, huisvesting en sociale en financiële
structuren (PermacultuurNetwerk, 2014g).

2.3.2

De 3 ethische permacultuurprincipes

De drie ethische basisprincipes van de filosofie zitten verweven op alle verschillende
toepassingsgebieden van permacultuur en worden weergegeven in figuur 16.

Figuur 16: De 3 basisprincipes van permacultuur (PermacultuurNetwerk, 2014a)
De basisprincipes vinden hun ontstaan in de meeste traditionele samenlevingsvormen en
steunen op ethiek, wat duidt op een cultureel mechanisme dat bepaalt wat goed of slecht is
en dat juist handelen omvat. De drie basisprincipes zijn: (i) zorg voor de aarde, (ii) zorg voor
de mens en (ii) eerlijk delen (PermacultuurNetwerk, 2014a). Het bepalen van de
basisprincipes van permacultuur gebeurde na gemeenschapsethiek-onderzoek en
onderzoek van gemeenschappen die in nauw verband met mekaar en met de natuur, in
evenwicht,
samenleefden
(PermacultuurNetwerk,
2014a).
Het
permacultuurgedachtengoed kan wel degelijk toegepast worden in actuele vormen van moderne
samenlevingen maar vraagt vaak een verandering van normen en waarden
(PermacultuurNetwerk, 2014a).
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• Zorg voor de aarde
Dit eerste basisprincipe vindt zijn oorsprong in het zorgen voor teelaarde wat sinds de
geschiedenis van de mensheid een grote verantwoordelijkheid met zich mee draagt
(PermacultuurNetwerk, 2014d). De toestand van de grond is namelijk de beste maat voor
het welzijn en de gezondheidstoestand van toekomstige generaties (PermacultuurNetwerk,
2014d).
Ondertussen heeft dit basisprincipe een verruiming van betekenis gekregen. Het gaat niet
meer enkel over zorgen voor teelaarde, maar over zorgen voor de aarde in de breedst
mogelijk te interpreteren vorm. Het beheren van land en natuurlijke bronnen is het
uitgangspunt van dit principe geworden. Geïnspireerd door inheemse volkeren wordt het
basisprincipe dan ook beter omschreven als: zorg dragen voor plaats, streek, gebied of land,
wat ook begrepen kan worden als de biodiversiteit van alle levensvormen op aarde
(PermacultuurNetwerk, 2014d). De zorg voor dit alles is niet afhankelijk van nut of
bruikbaarheid voor de mensheid, waarmee een eerste omvorming van normen en waarden
gepaard zal moeten gaan in vele samenlevingsvormen op aarde. Het gaat om het
accepteren van alle levensvormen als waardevolle elementen van de levende aarde
(PermacultuurNetwerk, 2014d). Het betekent niet dat er geen enkele vorm van doden
aanwezig kan zijn in samenlevingsvormen, dit is namelijk iets wat onvermijdelijk is. Volgens
inheemse volkeren is doden een geïntegreerd en natuurlijk deel van het leven, wat niet
wegneemt dat een totale uitroeiing van een soort of bevolking als onethisch wordt
beschouwd (PermacultuurNetwerk, 2014d).
Dit eerste basisprincipe kan in drie punten worden samengevat:
• Ongeacht hoe ongemakkelijk andere levensvormen voor ons of andere
levensvormen kunnen zijn, deze aanvaarden en naar intrinsieke waarde inschatten.
• De beste manier om zorg te dragen voor alle verschillende levensvormen is het
reduceren van onze totale milieu-impact.
• Het grootste gebrek aan respect is doden en niet gebruiken. Wanneer men doodt of
kwetst zal dit steeds met het nodige respect gebeuren.
(PermacultuurNetwerk, 2014d)

Figuur 17: zorg voor de aarde (IM, 2016)
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• Zorg voor de mens
Het tweede basisprincipe betekent dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid draagt voor
zijn eigen situatie en dat gecontroleerd worden door externe factoren niet zou moeten
kunnen (PermacultuurNetwerk, 2014e). Er wordt gefocust op mogelijkheden en kansen op
een positieve manier, zelfs wanneer men zich in moeilijke, uitzichtloze of wanhopige
situaties bevindt (PermacultuurNetwerk, 2014e). Zorgen voor de mens begint dan ook met
zorgen voor zichzelf en de afhankelijkheid van de globale economie te verminderen door in
te zetten op lokale economie en zelfvoorziening (PermacultuurNetwerk, 2014e). Dit tweede
principe vraagt, net zoals het eerste principe, dan ook voor een omvorming van de huidige
normen en waarden van vele bevolkingsgroepen. In rijkere landen gaat een stijging van
consumptie namelijk niet gepaard met een stijging van het welzijn van de bevolking. Het is
dan ook zo wanneer men dit principe correct toepast dat de huidige, oneerlijke verdeling
tussen rijk en arm zal verminderen doordat de vraag naar producten afneemt
(PermacultuurNetwerk, 2014e). De focus van de mens zal moeten verschuiven van het
materiële naar het niet-materiële, zoals bijvoorbeeld een natuurwandeling of mooie
zonsondergang in plaats van te gaan shoppen om een goed en voldaan gevoel te verkrijgen.
• Eerlijk delen
Dit principe vindt zijn oorsprong in het telen van groenten en levensmiddelen. Wanneer er
met behulp van de 12 ontwerpprincipes van permacultuur aan landbouw gedaan wordt zal
snel duidelijk worden dat de natuur ons voeding aanbiedt in overvloed. Ook voor de
toepassing van dit derde principe is er een normen en waarden verandering nodig. Op dit
moment koopt het grootste deel van de bevolking voeding in supermarkten, waar een
eindeloos aanbodaanwezig is van groenten en fruit. Deze natuurlijke producten worden niet
meer seizoensgebonden aangeboden, wat er voor zorgt dat de mens verder weg geraakt
van de connectie met de seizoenen en de natuur. Het is een luxe waar men makkelijk aan
gewend geraakt maar wanneer er bewust over nagedacht wordt is het duidelijk te voelen
dat er iets niet schort. Wanneer men zelf de tuin in trekt en oogst samen met de seizoenen
wordt het snel duidelijk dat er op ieder moment van het jaar bepaalde gewassen in overvloed
voorkomen, elk gewas heeft namelijk zijn eigen piekmoment van aanwezigheid. Dit gegeven
zet aan om overschot uit te delen. Het te veel aan eten wordt in eerste instantie gedeeld
met de dichtstbij zijnde kringen maar het kan ook verder gaan dan dat
(PermacultuurNetwerk, 2014f).
In tegenstelling tot overvloed is het belangrijk te beseffen dat alles op aarde zijn grenzen
heeft. Alle gewassen hebben een specifieke plaats nodig en hebben een beperkte
levenstijd, net zoals de mens. Onbeperkte groei is onbestaand in de natuur. Uit onderzoek
blijkt dan ook dat de groei van menselijke consumptie hand in hand gaat met de verdwijning
van soorten waaruit geconcludeerd wordt dat eindeloze en onbeperkte groei onmogelijk is
in natuurlijke systemen (PermacultuurNetwerk, 2014f). Dit ethisch basisprincipe houdt dus
ook in grenzen te stellen, grenzen op gebied van telen maar ook op gebied van consumptie.
Een eenvoudige manier om in te zien hoe groot de persoonlijke druk op natuurlijke bronnen
is, is de ecologische voetafdruk (PermacultuurNetwerk, 2014f). De ecologische voetafdruk
kan worden bepaald voor zowel een bevolkingsgroep als voor een individu. Dit brengt ons
terug bij verantwoordelijkheden opnemen en zelf bepalen wanneer het ‘genoeg’ is.
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Het eerlijk delen van overvloed gaat verder dan de huidige generatie. Wanneer men inzet
op het groeien van bomen en meerjarige teelten rekt men de seizoensgebonden
overvloedigheden uit naar volgende generaties. Daarom gaat dit basisprincipe over meer
dan enkel groenten telen, het gaat ook over het herstel en verbeteren van de bodem
(PermacultuurNetwerk, 2014f). Wanneer we de bodem in optimalere toestand achterlaten
voor onze nakomelingen, stellen we ineens hun mogelijkheden tot overvloed vast.
Investeren in de toekomst is dan ook één van de grondslagen van het ethisch basisprincipe
‘eerlijk delen’.

2.3.3

De 12 ontwerpprincipes van permacultuur

Naast de drie ethische basisprincipes van permacultuur omschreef David Holmgren 12
permacultuur ontwerpprincipes in het boek ‘Permaculture Principles & Pathways Beyond
Sustainability’ (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 18: De 12 ontwerpprincipes van permacultuur (PermacultuurNetwerk, 2014c)
In onderstaande opsomming worden de 12 principes weergegeven:
1. Observatie en interactie
2. Vang energie en sla ze op
3. Zorg voor opbrengst
4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
6. Produceer geen afval, maak kringlopen
7. Ontwerp natuurlijke patronen, later details
8. Verenig in plaats van af te scheiden
9. Gebruik kleine en trage oplossingen
10. Gebruik en waardeer diversiteit
11. Maak gebruik van randen
12. Maak op een creatieve en positieve manier gebruik van veranderingen
(PermacultuurNetwerk, 2014b)
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In de toepassing van de eerste zes principes worden systemen bekeken van onderuit, vanuit
het perspectief van individuen, elementen en organismen (PermacultuurNetwerk, 2014b).
Bij de principes 7 tot en met 12 worden systemen benaderd van bovenuit, vanuit het
perspectief van relaties en patronen die hun bijdrage leveren in een zelf-organiserend en
mee-evoluerend systeem (PermacultuurNetwerk, 2014b).
Het eerste ontwerpprincipe gaat over observeren vooraleer er gehandeld wordt. Elke
observatie is relatief maar kan nuttig zijn binnen een ontwerp. Vooraleer er in actie wordt
overgegaan is het belangrijk een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen van al wat
aanwezig is op het terrein, de omstandigheden van de plek en de omgeving rondom het
terrein. Zo worden bestaande situaties bijvoorbeeld ingeschat naar minstens drie
verschillende functies die op dat moment reeds van toepassing zijn, deze zullen in stand
gehouden moeten blijven en wanneer mogelijk worden er nieuwe functies toegevoegd
(PermacultuurNetwerk, 2014b)

Figuur 19: Ontwerpprincipe 1 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het tweede ontwerpprincipe zet in op het vangen en opslaan van energie. Deze energie kan
in verschillende vormen voorkomen en kan opgeslagen worden wanneer er een overvloed
is, om dan in te zetten wanneer er zich een tekort voordoet (PermacultuurNetwerk, 2014b).
Natuurlijke energievormen komen voor in verschillende omstandigheden en de opslag ervan
verschilt, zo zit er bijvoorbeeld bruikbare energie in planten, bomen, zaden, water,
bodems,… Het is aan de ontwerper om kennis te verwerven over welke mogelijke
energiebronnen er te gebruiken zijn op een bepaald terrein en wanneer ze ingezet kunnen
of moeten worden. Het gedachtengoed dat men over een bepaald ‘kapitaal’ beschikt, dat
veilig op de bank staat wordt hiermee van de baan geschoven en de focus wordt verlegd
naar alle mogelijke creatieve hulpbronnen die aanwezig zijn binnen een omgeving of terrein
(PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 20: Ontwerpprincipe 2 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
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Het derde ontwerpprincipe draait om opbrengst garanderen vanuit elk element binnen een
systeem. Alles zal op minstens één manier productief moeten of kunnen zijn
(PermacultuurNetwerk, 2014b). Elk element dat veranderd wordt of toegevoegd wordt aan
een bestaand systeem moet een productieve meerwaarde hebben voor het systeem. Zo is
het aanplanten van notenbomen of fruitbomen in een stedelijke omgeving een voorbeeld
van een productieve introductie, er wordt niet enkel gezorgd voor meer sfeerbeleving maar
er kan ook geoogst worden. Alles wat aangeplant wordt zal materiaal leveren, eetbaar zijn
of medicinaal gebruikt kunnen worden (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 21: Ontwerpprincipe 3 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Met het vierde ontwerpprincipe wordt bedoeld zo zelfregulerend mogelijke systemen te
creëren. Het aantal interventies binnen een gevormd systeem moet zo minimaal mogelijk
zijn. Het ontwerpprincipe ‘Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling’ is
geïnspireerd door bos- en woudecosystemen waarin er zo goed als geen onderhoud nodig
is. Zelfvoorzienende elementen binnen een samengesteld systeem bevatten meer
veerkracht en zijn schokbestendiger, zo wordt denken aan de toekomst een belangrijk en
onmisbaar gegeven binnen het ontwerpproces (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 22: Ontwerpprincipe 4 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het vijfde ontwerpprincipe in verband met het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en
diensten keert terug naar de beperktheid van alle elementen. Het is aan de mens om
natuurlijke bronnen bewust te gebruiken en niet uit te putten. Mensen hebben graag controle
over verschillende dingen daarom is het aan de mens om in te zien dat men de natuur niet
kan controleren maar dat men er zelf deel van uit maakt. Wanneer er gewerkt wordt in de
(moes)tuin is dit ook van toepassing. Het is beter gebruik te maken van de verschillende
functies die de natuur uitoefent in plaats van alles zelf proberen onder controle te hebben.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
-Bodembeluchting: Hierin is de natuur zelf in staat met de hulp van regenwormen.
Menselijke activiteiten zoals de bodem omploegen en het bodemleven verstoren wordt op
deze manier relatief nutteloos.
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-Stikstoffixatie: De aanwezigheid van klaversoorten of andere stikstof fixerende
plantensoorten gebeurt natuurlijk en waar nodig. De eindeloze drang naar bemesting van
de bodem door de moderne landbouwer wordt hiermee veel minder relevant en als onnodig
beschouwd.
-Opbouw van de bodem: Bomen verliezen blad, deze massa komt op de bodem terecht en
verteert op een soort specifiek tempo. Mensen denken snel dat er mee geholpen moet
worden met de opbouw van een gezonde bodem, maar met geduld en tijd is de natuur
helemaal zelf in staat dit tot stand te brengen.
Dit vijfde ontwerpprincipe houdt in dat wanneer de natuur werk uit de handen kan nemen dit
zo hoort te zijn en dat men een stap achteruit moet nemen om de natuurlijke functievervulling
toe te laten. Om het grondstofverbruik tot een minimum te beperken zou men binnen een
permacultuurontwerp maximaal gebruik gemaakt moeten worden van niet-consumptieve
natuurlijke diensten (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 23: Ontwerpprincipe 5 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het zesde permacultuurgericht ontwerpprincipe legt een grote nadruk op het vermijden van
de productie van afval. Wanneer er afval geproduceerd wordt binnen een systeem vindt dit
volgens permacultuur zijn oorsprong binnen een slecht of zwak ontwerp. Elke output van
een systeem hoort de dienen voor de input van een ander systeem (PermacultuurNetwerk,
2014b). Dit gedachtengoed benadrukt het cyclisch denken dat terug gevonden kan worden
in alle verschillende vormen van ecosystemen op aarde, in tegenstelling tot het lineair
denken dat vaak zijn toepassing vindt binnen moderne samenlevingsvormen. Het is ook
weer binnen dit principe aan de mens om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en dit
steeds in het achterhoofd te houden, het te betrekken in al de systemen die door de mens
gecreëerd werden en nog gecreëerd zullen worden in de toekomst (PermacultuurNetwerk,
2014b).

Figuur 24: Ontwerpprincipe 6 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
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Het zevende ontwerpprincipe vraagt zoals eerder vermeld inzicht in patronen, deze
patronen zullen zichtbaar worden na de toepassing van het eerste permacultuur
ontwerpprincipe dat focust op observatie. Aan de hand van natuurlijke patronen kan een
systeem worden ontworpen in de vorm van zones en sectoren die door mekaar geweven
kunnen worden (PermacultuurNetwerk, 2014b). De nadruk binnen dit principe ligt op het
eerst bepalen van de overkoepelende patronen en later pas tijd te steken in details. Zo zal
er bijvoorbeeld gestart worden met een bosstructuur, die bepalend is voor het gehele
ontwerp. De verschillende onder-structuren binnen dit bos zullen pas later van belang zijn
(PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 25: Ontwerpprincipe 7 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het ontwerpprincipe ‘verenig in plaats van af te scheiden’ kan ook verwoord worden als
‘integratie in plaats van segregatie’. Het probleem van overspecialisatie waarbij een persoon
alle verantwoordelijkheden op zichzelf wil toeleggen zorgt voor stress, eventueel een burnout of andere kwalen. Het is immers onmogelijk om gespecialiseerd te zijn in alles als
individu, daarom biedt deze holistische visie een oplossing voor dit vaker voorkomend
probleem (PermacultuurNetwerk, 2014b). Het vergt aandacht voor de complexiteit van
verschillende relaties die zich voordoen in de natuur en in verschillende natuurlijke systemen
en door dit ontwerpprincipe wordt permacultuur ook wel eens omschreven als ‘de
wetenschap van het maximaliseren van behulpzame relaties’ (PermacultuurNetwerk,
2014b). Kennis verwerven over verschillende, mogelijke relaties is een absolute must
binnen het permacultuur gedachtengoed. Bij een ontwerp worden best verschillende
elementen samengebracht die relaties kunnen aangaan met elkaar. Deze verschillende
elementen zijn in staat om op een positieve manier versterkend samen te werken. Dit
principe zal zorgen voor een geïntegreerd systeem waarin hokjes-denken en
overspecialisatie onbestaand en irrelevant zijn (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 26: Ontwerpprincipe 8 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
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‘Gebruik kleine en trage oplossingen’ is het negende ontwerpprincipe en steunt erop dat
functies op de kleinst mogelijke schaal werkbaar moeten kunnen zijn zodat ze zo praktisch
en energie-efficiënt mogelijk kunnen functioneren (PermacultuurNetwerk, 2014b). Het
uitgangspunt van dit principe luidt als volgt: hoe intensiever en kleiner iets kan, hoe
veerkrachtiger het is (PermacultuurNetwerk, 2014b). David Holmgren omschrijft dat
tuinlandbouw een vorm van landbouw is op de kleinst mogelijke schaal wat dient als
concreet voorbeeld binnen de toepassing van dit principe (PermacultuurNetwerk, 2014b).

Figuur 27: Ontwerpprincipe 9 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het tiende principe legt de nadruk op de appreciatie en het nut van diversiteit. Hoe meer
diversiteit binnen een systeem, hoe veerkrachtiger het systeem. Monoculturen zijn een
absolute no-go binnen permacultuurgericht ontwerp. Een monocultuursysteem is fragiel en
enorm vatbaar voor plagen, ziektes en ongedierte daarom is gaan voor een zo hoog
mogelijke (bio)diversiteit zeer aangeraden zodat de veerkracht stijgt en relaties ontstaan
zoals eerder vermeld in de uitleg rond ontwerpprincipe 8.

Figuur 28: Ontwerpprincipe 10 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
Het elfde ontwerpprincipe legt de nadruk op het idee van ‘randen’ en het is dan ook zo dat
het punt waar twee verschillende ecosystemen mekaar ontmoeten er meer productiviteit
aanwezig is dan in de twee ecosystemen apart (PermacultuurNetwerk, 2014c). Dit principe
daagt uit tot zoveel mogelijk verschillende systemen te laten overlappen om ze tot hun volle
potentieel te kunnen laten functioneren.
Een grens wordt op deze manier een bron van mogelijkheden in plaats van een beperkend
gegeven.

Figuur 29: Ontwerpprincipe 11 (PermacultuurNetwerk, 2014c)
38

Het twaalfde en laatste permacultuur ontwerpprincipe gaat over het continu stromen,
ontwikkelen en groeien van elementen binnen systemen. Een systeem zal nooit het zelfde
blijven en het is aan de mens om dit te aanvaarden en als iets positief, in plaats van iets
negatiefs of afschrikkend, te beschouwen. Hoe de natuur omgaat met schokken kan een
bron van inspiratie zijn, zoals bijvoorbeeld hoe de natuur zichzelf heropbouwt na een zware
bosbrand (PermacultuurNetwerk, 2014c). De enige constante is verandering en visie binnen
de permacultuur-filosofie wordt dan ook niet beschouwd als de dingen zien zoals ze zijn,
maar wel zoals ze zullen zijn.

Figuur 30: ontwerpprincipe 12 (PermacultuurNetwerk, 2014c)

2.3.4

Toepassing van de permacultuur-filosofie in de zoektocht naar
oplossingen voor waterproblematiek in Vlaanderen

Volgens de permacultuur-filosofie zijn problemen opportuniteiten in plaats van
moeilijkheden. Om te beginnen zal men niet met angst naar de waterproblematiek in
Vlaanderen moeten kijken, maar men zal moeten proberen de toekomst positief te
benaderen en de problematiek proberen te bekijken als een bron van mogelijke, positieve
veranderingen op alle verschillende gebieden van de samenleving in Vlaanderen.
Met behulp van de ontwerpprincipes, die toegepast kunnen worden op zo goed als alle
verschillende domeinen en gebieden van een samenleving, is men in staat om duurzame
oplossingen te vinden. Eén van de uitgangspunten van permacultuur is het beperken van
externe inputs en outputs zo veel mogelijk nuttig gebruiken om zelfregulerende systemen te
bekomen (Borgo, 2009). Dit uitgangspunt is realiseerbaar op verschillende manieren, één
juiste manier bestaat niet. Maar zo goed als alle mogelijke interventies binnen het systeem
met dit als einddoel kunnen potentieel een bijdrage leveren bij de oplossing van het
probleem. In Vlaanderen vindt de waterproblematiek zijn oorsprong in beslissingen en
methoden die gehanteerd werden in het verleden. Daarom zullen er nu veranderingen
moeten gebeuren om de gevolgen van de problematiek, die veroorzaakt werden in het
verleden, op te vangen en tegelijkertijd de toekomst zullen vrijwaren van verdere negatieve
ontwikkelingen op gebied van de Vlaamse draagkracht als samenleven, als land en als
systeem. Wanneer men terug van nul zou kunnen beginnen met het ontwikkelen van een
samenlevingssysteem zoals Vlaanderen, zou men dadelijk meer kunnen inzetten op
ecologie en duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat er binnen de mogelijke oplossingen een
onderverdeling gemaakt kan worden tussen enerzijds oplossingen die reeds bestaande
elementen omvormen naar meer duurzaam en anderzijds methodes voor de creatie van
nieuwe samenlevingselementen waarmee de problematiek vermeden wordt.
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Aan de hand van een grootschalig gerealiseerd project in Culemborg te Nederland dat
gecreëerd werd met behulp van het permacultuur-gedachtengoed wordt één van de
mogelijke oplossingen geïllustreerd in verband met omgaan met water op een duurzame
manier in een woonomgeving. De EVA-Lanxmeer wijk vindt zijn oorsprong in een door
BügelHajema opgesteld stedenbouwkundig eco-raamwerk op basis van ruimtelijke
modellen met de vier verschillende sporen: water, energie, mobiliteit en landschap (Setten,
2018a). Het landschappelijk stedenbouwkundig plan van de wijk werd later ontworpen door
Copijn Utrecht Tuin- en landschapsarchitecten in samenwerking met Bureau Econnis
(Setten, 2018a). De vormgeving werd bepaald door drie uitgangspunten: (i) een sociaal
stimulerende verkavelingsvorm, (ii) de toepassing van permacultuur in de zonering van de
buitenruimte, (ii) de plaats specifieke kwaliteiten en eigenschappen, ook wel de Genius Loci
genoemd (Setten, 2018a). Verschillende doelstellingen werden gekoppeld aan de
uitgangspunten van de wijk. Sociale cohesie, betrokkenheid, verbinding van ecologische
zones en integratie van landschap en architectuur zijn enkele voorbeelden van de
doelstellingen binnen het ontwerp (Setten, 2018a).
Het eerste ontwerpprincipe van permacultuur werd zeer goed toegepast in het beginstadium
van het ontwerp. Er werd namelijk een locatie-onderzoek uitgevoerd door een erkend
bureau
(Bureau Raap)
in
samenwerking
met
de
Vlinderstichting,
een
beschermingsorganisatie voor libellen en vlinders (Setten, 2018a). Er gebeurde een
uitgebreid onderzoek naar de cultuur-historische situatie van het gebied en vanaf het begin
werd er een duidelijk beeld verkregen van de plaatsgebonden eigenschappen, ook die in
verband met water. Tijdens het ontwerpproces werden verschillende zones gecreëerd, met
elk verschillende functies, die doorheen de wijk langs mekaar liggen en deels overlappen.
In het midden van de wijk ligt het beschermde waterwingebied van het bedrijf Vitens (Setten,
2018a). Op de website van de woonwijk wordt een opsomming van de belangrijkste
bouwstenen van het stedenbouwkundig plan worden weergegeven:
• “Nieuw geïntroduceerde waterstructuren door herstel van de historische kreek op de
stadsboerderij parallel aan de Rijksstraatweg en het riviertje de Meer, en door het
uitgraven van een oude rivierbedding: een arm van de Lek, die hier 3000 jaar geleden
heeft gestroomd.”
• “De aanwezige strokenverkaveling wordt ervaarbaar gemaakt en gehouden door
nieuw aan te planten en te handhaven landschappelijke hagen. De bestaande
meidoornhagen vormen daarbij de basis voor wadi’s. Wadi’s zijn brede, ondiepe
greppels voor infiltratie van regenwater.”
• “Twee archeologische vindplaatsen van woonplekken uit de bronstijd. De
woonplekken zijn in de zuidoosthoek van het gebied zichtbaar gemaakt.”
• “Behoud van de belangrijkste hoogstamboomgaarden in het gebied.”
• “De stedenbouwkundige structuur vormt een samenhangend geheel voor wonen,
werken en bijzondere voorzieningen. Bewust zijn ook mengvormen gerealiseerd
tussen wonen en werken.“
• “Centraal in de planvorming staat de integratie van het terrein van het waterbedrijf.
De vormgeving van het plan is erop gericht dat het beschutte waterwingebied niet als
een geïsoleerd element wordt ervaren, maar juist een sterke ruimtelijke relatie heeft
met de omringende bebouwing en met de stadsboerderij.”
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“Gezien het belangrijke educatieve aspect dat een rol speelt in het plan, is ook
bijzondere aandacht besteed aan de integratie van de bestaande school Lek en
Linge. Aan de zuidwest zijde grenst deze school nu aan het ecologisch meest
waardevolle gedeelte van het totale plangebied. Aan de noordoost zijde grenst de
school aan een helofytenfilter.”
• “Mede door de ontoegankelijkheid van het waterwingebied vormde dit gebied altijd
een barrière met betrekking tot een doorgaande fietsroute naar de aangrenzende
woonwijken naar het station. In het plan is de realisatie van aantrekkelijke fietsroutes
door het gebied naar het station een belangrijk uitgangspunt.”
• “Een verdere ontwikkeling van bebouwing langs het spoor staat los van de realisatie
van het stedenbouwkundig plan van de wijk EVA-Lanxmeer. Het realiseren van een
geluidswerende voorziening is van belang in relatie met nog te ontwikkelen
bebouwing nabij het spoor” (Setten, 2018a).
In onderstaande figuur wordt de plankaart van het project weergegeven met de
verschillende zones op het terrein en de functies ervan die ze toegewezen kregen.
•

Figuur 31: Plankaart project EVA-Lanxmeer (B. EVA-Lanxmeer, 2005)
In de nieuwbouwwijk werd het waterconcept bedacht met als aandachtspunten afvalwater,
drinkwater en regenwater (Setten, 2018b). Er wordt op verschillende manieren gebruik
gemaakt van regenwater afhankelijk van de plaats waarop de regen terecht komt. Zo wordt
al de neerslag die op de daken van de wijkgebouwen valt opgevangen en geleid tot in
vijvers, neerslag die op straten en verhardingen terecht komt kan infiltreren via wadi’s en er
is extra waterbergingscapaciteit aanwezig door de restauratie en heringebruikname van
oude rivierbeddingen (Setten, 2018b).
• Water- en warmtewinning
Waterwinning gebeurt door het waterbedrijf Vitens. Met behulp van vier verschillende
waterbronnen gelegen in de wijk wordt er grondwater opgepompt en gezuiverd tot drinkbaar
water voor de hele stad Culemborg (P. B. EVA-Lanxmeer, 2018). De maximaal op te
pompen hoeveelheid water per jaar is 2 miljoen kubieke meter en met een filter en
beluchtingssysteem wordt het grondwater gezuiverd tot drinkbaar water. Het water, nodig
voor het filtergedeelte, wordt steeds opnieuw gebruikt en gerecycleerd. Op het einde van
41

het filterproces wordt het drinkbaar water opgeslagen in een 2500m³ grootte waterkelder (P.
B. EVA-Lanxmeer, 2018). Het drinkbaar water dient voor consumptie en tegelijkertijd is het
een warmtebron voor het collectieve warmtenet van de woningen en bedrijfspanden gelegen
binnen de wijk (P. B. EVA-Lanxmeer, 2018). De werking van het warmtenet wordt
medemogelijk gemaakt door de temperatuur van het opgepompte grondwater. Wanneer het
grondwater opgepompt wordt heeft het een temperatuur van 12°C, wat hoog genoeg is om
te dienen als warmtebron (Bazelmans, 2008). De temperatuur van 12°C die in het
opgepompte water aanwezig is noemt men ‘bronwarmte’ en is zo goed als het hele jaar
constant, ook wanneer het vriest aan de oppervlakte (Bazelmans, 2008). Het warme
grondwater wordt 2 graden afgekoeld in een warmtepomp, de vrijgekomen temperatuur
dient als woningverwarming (Bazelmans, 2008). Het overblijvende water met een
temperatuur van 10°C wordt gemengd met standaard leidingwater en zal het geleverde
water maar met enkele tienden graden frisser maken dan wanneer er geen warmtenet op
aangesloten zou zijn (Bazelmans, 2008). De warmte wordt met behulp van een
natuurkundig proces binnenin een compressor in de warmtepomp uit het water gehaald en
verandert het in verwarmingswater (Bazelmans, 2008). De compressor wordt aangedreven
met elektrische energie, wat niet altijd even duurzaam is. Maar de verhouding tussen de
nodige elektrische energie en de beschikbaar komende warmte bedraagt slechts ¼ wat wil
zeggen dat de bronwarmte 75% bedraagt van de totaal beschikbaar komende warmte
(VOEW, 2008).
Dit wordt weergegeven in figuur 32.

Figuur 32: schematische voorstelling warmte in- en output binnenin de warmtepomp
(Bazelmans, 2008)
De verhouding tussen geleverde warmte-energie en benodigde aandrijfenergie kan ook
benoemd worden als COP (Coëfficiënt Of Performance) en hoe hoger de COP is, hoe beter
(Bazelmans, 2008). In het voorbeeld van het EVA-Lanxmeer project bevat de huidige
warmtepomp een COP van 4. Binnenkort wordt deze vervangen en zal er een modernere
warmtepomp geïnstalleerd worden waardoor de COP van 4 naar 5,47 zal stijgen
(Bazelmans, 2008).
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De nieuwe warmtepomp zal regelbaar zijn en het vermogen kan dan van 100% naar 25%
omgeschakeld worden wanneer er bijvoorbeeld minder warmtebehoefte is tijdens de
tussenseizoenen (Bazelmans, 2008). Het leidingwater zal met behulp van de nieuwe pomp
van 12°C dalen naar 8°C en er bestaat een mogelijkheid om de elektrische aandrijfenergie,
die niet 100% milieuvriendelijk opgewekt wordt, te veranderen naar biogas of biobrandstof
door gebruik te maken van een gas- of dieselmotor (Bazelmans, 2008). De vrijkomende
uitlaatgassen kunnen warmte afgeven en dienen dan eventueel als warmtebron voor extra
warmtewinning, wat de benaming warmtekrachtkoppeling krijgt (Bazelmans, 2008). In de
volgende figuur wordt een schematische voorstelling weergegeven van het totale
warmtewinningssysteem van de eco-woonwijk.

Figuur 33: Schematische voorstelling warmtewinningssysteem (Bazelmans, 2008)
Wanneer er strenge vorst is zal het warmtestation niet in staat zijn om voldoende warmte te
genereren, daarom wordt er gebruik gemaakt van gasketels om bij te warmen en is er een
warmtereservoir van 150m³ aanwezig (Bazelmans, 2008). De twee gasketels zijn in staat
om 70% van het maximale leveringsvermogen van het warmtestation te kunnen leveren en
worden aangedreven met behulp van biogas (Bazelmans, 2008). Binnenin het systeem
wordt er gebruik gemaakt van een warmtewisselaar die ervoor zorgt dat wanneer er zich
een storing van de warmtepomp voordoet, het drinkbaar water nooit vervuild zal worden.
Het zuivere drinkwater wordt opgeslagen in een ‘reinwater’-bassin want soms is er niet
voldoende bronwarmte beschikbaar en op deze manier is er steeds een voorraad drinkwater
en bronwarmte aanwezig (Bazelmans, 2008).
• Rioleringssysteem
De aansluiting op het rioleringsnetwerk werd deels losgekoppeld. Een scheiding tussen
zwart water (met vervuiling afkomstig van WC’s) en grijs water (met vervuiling afkomstig van
alle andere mogelijke bronnen dan WC’s) zorgt ervoor dat enkel het zwarte water de
riolering in gaat. Het grijs water daarentegen komt terecht in een natuurlijk
waterzuiveringssysteem. Het ingezette systeem is een helofytenfilter (waarover meer
informatie in de volgende alinea), na de zuivering wordt het water geloosd in een
aanliggende sloot (Setten, 2018b). Het waterzuiveringsfiltersysteem zit mee verwerkt in het
landschapsontwerp van de wijk. Op dit moment wordt het zwart water geloosd in het
openbare rioleringsnetwerk.
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Er werd een biogasinstallatie geïnstalleerd maar de realisatie van de werking ervan werd
uitgesteld door problemen met de Nederlandse wetgeving (wat ook het geval zou zijn moest
de installatie in België plaatsvinden) (P. B. EVA-Lanxmeer, 2018).
• Het waterzuiveringssysteem
Zoals eerder besproken in 2.2.5 bestaat de mogelijkheid om water te zuiveren met behulp
van een helofytenfilter. In de EVA-Lanxmeerwijk wordt al het vervuilde grijs water van de
300 woningen en kantoren gefilterd door het gebruik van twee rietvelden met helofytenfilters
van ongeveer 1500m² en drie kleinere helofytenfilters van 300m² (Setten, 2008). Het grijs
water is afkomstig van douches, wasmachines en gootstenen en komt terecht in de filters
die bedekt zijn met grind en riet en kan later zonder probleem geloosd worden in het
oppervlaktewater (Setten, 2008). In onderstaande figuur wordt een schematische
voorstelling weergegeven van de gebruikte helofytenfilters in de eco-wijk.

Figuur 34: Opbouw helofytenfilters van het EVA-Lanxmeer project (Setten, 2008)

2.4

Scheiding van grijs water en zwart water

Zoals eerder vermeld zou één van de oplossingen voor de overbelasting van het Vlaamse
rioleringsnetwerk een loskoppeling kunnen zijn van het openbare rioleringsstelsel en een
scheiding creëren tussen zwart water (afkomstig van toiletgebruik) en grijs water (afkomstig
van alle andere vervuilingsbronnen binnen huishoudens). Het vermengen van de twee, en
dit dan lozen op het rioleringsstelsel is niet duurzaam en past niet binnen het permacultuurgedachtengoed. De kringloop van een huishouden wordt op deze manier niet gesloten en
het vermengde, vervuilde water is een afvalstroom die afgevoerd wordt zonder enige vorm
van nuttig gebruik. Door de totaal andere samenstelling van beide soorten vervuild water
komen er tal van voordelen aan de oppervlakte die verbonden zijn aan de selectieve
behandeling ervan (Orszagh, 2003). Het sanitair beheer van Vlaanderen is in staat om te
veranderen van een klassiek beheer naar een ecologisch beheer door gebruik te maken
van dit principe. Zwart waterstromen zijn het meest milieubelastend door de aanwezigheid
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van nitraten en ziekteverwekkende bacteriën erin (Orszagh, 2003). Door gebruik te maken
van droogtoiletten (composttoiletten) in plaats van doorgaanse spoeltoiletten kan de
productie van zwart water totaal verdwijnen. De grote milieubelasting van zwart water
verdwijnt wanneer de nitraten en ziekteverwekkende bacteriën wegcomposteren en het
eindproduct van het composteringsproces kan nuttig gebruikt worden voor de heropbouw
en aanrijking van het Vlaamse bodemleven. Het zuiveren van grijs water kan veel
kleinschaliger gebeuren, zelfs zo kleinschalig dat elk huishouden in Vlaanderen in staat zou
kunnen zijn aan een individuele, selectieve zuivering van deze grijs waterstroom te kunnen
doen.
De Vlaamse wetgeving staat deze oplossing vrij radicaal in de weg. Door het gebruik van
collectieve zuiveringszones, waar men verplicht is aangesloten te zijn op het openbare
rioleringsstelsel, wordt de scheiding en het individueel behandelen van grijs water als
onmogelijk beschouwd. Ecologisch sanitair beheer wordt op deze manier helemaal van de
baan geveegd en zelfs verboden (Orszagh, 2003).

2.5

Water zuiveren door gebruik van het EAUTARCIEsysteem

EAUTARCIE biedt een nieuwe visie in verband met het gebruik en beheer van water. Het is
een soort levenshouding waarbij de consumptiemaatschappij in vraag gesteld wordt.
Geïnstitutionaliseerde onverantwoordelijkheden die meewerken aan de creatie van een
wegwerpmaatschappij worden in vraag gesteld en niet langer als vaststaande,
overkoepelende waarheden beschouwd (Orszagh, 2003). Het eautarcie-systeem maakt
woningen (met een tuin) onafhankelijk van de buitenwereld in hun watervoorziening, ook
wanneer deze woningen zich in stedelijke omgeving bevinden (Orszagh, 2003). Door zwart
waterstromen onbestaand te maken en grijs water te zuiveren met behulp van het
TRAISELECT-systeem behoort watervervuiling volgens Joseph Orszagh geheel tot het
verleden (Orszagh, 2003). De geheel nieuwe visie op gebied van watergebruik zet in op een
gebruik van enkel regenwater. Dit regenwater kan door middel van compacte en
ondergrondse systemen gezuiverd worden en aan de Vlaamse normeringen van drinkbaar
water voldoen (Orszagh, 2003). Het traiselect-systeem zorgt voor een zuivering van de grijs
waterstroom en het gereinigde water kan nadien in tuingronden infiltreren. Grijs water bevat
zo goed als geen stikstof en ziekteverwekkende fecale bacteriën, de verontreiniging in dit
water bestaat vooral uit zepen, vetten, detergenten en soms fosfaten (afkomstig uit sommige
wasproducten) (Orszagh, 2003). De samenstelling van het grijze water maakt het mogelijk
met behulp van een correct doorsijpelingssysteem het water onbehandeld in de bodem te
laten infiltreren (Orszagh, 2003). Detergenten en zepen bestaan uit macromoleculen van
zuurstof, koolstof en waterstof die, wanneer ze elektrisch geladen zijn, kunnen adsorberen
aan bodemdeeltjes en ontbonden worden tot water en koolstofdioxide door de bacteriële
bodemflora (Orszagh, 2003). Neergeslagen calciumionen, ook wel onoplosbare zouten
genoemd, die ontstaan uit de ontbinding van fosfaten en sulfaten uit wasproducten en
detergenten zitten standaard in de bodem en zullen onmogelijk kunnen insijpelen tot in de
grondwatertafel na lozing van het grijze water op het bodemoppervlak (Orszagh, 2003).
Grijs water onbehandeld in de bodem laten infiltreren is mogelijk maar een correcte
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voorbehandeling van dit water optimaliseerd het insijpelend vermogen ervan door mogelijke
verstoppingen van het insijpelingssysteem (door de aanwezige vetten in het verontreinigde
water) tegen te gaan (Orszagh, 2003). De voorbehandeling van het grijs water gebeurd in
een bioreactor. Deze bioreactor is eigenlijk hetzelfde als een grijswaterput. Uit onderzoek
blijkt dat wanneer het grijs water een periode van 18 dagen in de grijswaterput verblijft er
reeds 60 tot 80% van de verontreiniging (uitgedrukt in CZV) afgebroken is (Orszagh, 2003).
De resterende 40 tot 20% vuilvracht in het voorgezuiverde water wordt afgebroken door het
zuiverende bodemvermogen en de bodemflora na insijpeling. Enkel in overstromings- en
rotsachtige gebieden is het niet aangewezen grijs water direct in de bodem te lozen, hiervoor
bestaat een uitgebreider selectief TRAISELECT-zuiveringssysteem met volgend op de
grijswaterput een filterende plantengracht en een eindbewerkingsvijver (Orszagh, 2003).
De opbouw van het TRAISELECT-zuiveringssysteem is ontstaan aan de Universiteit van
Bergen te Wallonië en vindt zijn oorsprong in ‘traitement sélectif’ wat ‘selectieve
behandeling’ betekent. Dit met als doelstellingen verduurzaming van landbouw, voeding van
de grondwaterlagen en goed functionerende ecosystemen creëren (Orszagh, 2003). Het
basis-TRAISELECT-systeem en de eerste stap van het uitgebreide-TRAISELECT-systeem
zijn hetzelfde, namelijk de grijswaterput (Orszagh, 2003). Deze put is in feite een
eenvoudige septische tank met twee compartimenten zoals weergegeven in figuur 35. Het
volume van de septische put kan berekend worden aan de hand van de dagelijks
geproduceerde hoeveelheid van grijs water (specifiek voor het huishouden) te
vermenigvuldigen met 15 of 20 zodat het grijs water gegarandeerd twee tot drie weken in
de tank verblijft (Orszagh, 2003).

Figuur 35: Opbouw grijswaterput (VITO, 2015)
In de grijswaterput vormt zich een dikke laag actief slib die voor 60 tot 80% de afbraak van
de vuilvracht verwezenlijkt. Uit wetenschappelijk onderzoek van het zuiveringssysteem blijkt
dat het water dat de septische tank verlaat een CZV bevat tussen 120 en 250mg O²/l en de
wetmatig vastgelegde norm voor lozing van water is 180mg O²/l (Orszagh, 2003).
In België is de installatie van een vetafscheider voor een septische tank wettelijk verplicht,
wat volgens deze waterzuiveringsmethode juist schadelijk is in plaats van nuttig
(Orszagh, 2003). Door de installatie van een vetafscheider koelt het water af vooraleer het
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in de tank terecht komt en binnen het TRAISELECT-systeem is het juist nodig dat het grijs
water met een zo hoog mogelijke temperatuur direct in de put terecht komt. Door de warmte
zijn de zuiverende bacteriën veel actiever en het vet zorgt voor een laag bovenop het water
wat zorgt voor een anaëroob milieu (Orszagh, 2003). Veel bacteriële fauna, nodig voor de
afbraak van zepen en detergenten, bevinden zich net in de vetlaag bovenop het water wat
maakt dat een vetafscheider een absolute no-go is binnen het TRAISELECTzuiveringssysteem (Orszagh, 2003). Na de grijswaterput volgt een insijpelingsholte, ook wel
de zinkput genoemd. Deze heeft best een volume van 1 tot 2m³ en zorgt voor een vlotte
insijpeling van het voorgezuiverde water in de bodem met eventueel een draineerbuis als
hulpstuk in gecompacteerde gronden (Orszagh, 2003).
Bij het gebruik van een uitgebreid-TRAISELECT-systeem volgen na de grijswatertank drie
extra zuiveringsstappen. De eerste volgende stap is een beluchtingsput die ervoor zorgt dat
er geen heurginder plaatsvindt. Zuurstof kan toegevoegd worden aan het water door een
open put te installeren, met een volume van 50liter per persoon, en te werken met een
bellendiffusor van een aquarium- of vijverbeluchter (Orszagh, 2003). Na de beluchtingsput
volgt een filterende plantengracht. De planten in deze gracht zullen enkel dienen als fysieke
filter van het water doorheen de plantenwortels. De wortelbacteriën gaan niet voor een
verdere afbraak zorgen van de verontreiniging zorgen aangezien er geen stikstof (geen
zwart water) vermenging aanwezig is binnen de waterstroom (Orszagh, 2003). Het water
zal na deze stap geloosd kunnen worden maar kan ook gestockeerd worden in een
eindbewerkingsvijver van minstens 3m³ groot (Orszagh, 2003). Deze wordt geplaatst op het
laagste punt van het systeem en is een kunstmatige siervijver met een ondoordringbare
bodem, volgroeid met beplanting. De eindfase van het zuiveringsproces vindt plaats in deze
vijver door de stolling en bezinking van de overblijvende vuilvracht door de invloed van
zonlicht (Orszagh, 2003). In figuur 36 wordt de opbouw van de grijswaterput en de
hieropvolgende plantengracht weergegeven, na deze stappen volgt de eventuele
eindbewerkingsvijver.

Figuur 36: Opbouw van het uitgebreide TRAISELECT-systeem (Orszagh, 2003)
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2.6

Water zuiveren met behulp van biochar

De non-profit organisatie ‘Aqueous Solutions‘ is gespecialiseerd in de verwezenlijking van
projecten in ontwikkelingsgebieden, die met behulp van doelgerichte technologieën met als
hoofdthema’s water, sanitair en hygiëne, maatschappelijke verbeteringen tot stand brengen
op gebied van een veilige levensstandaard, ecologische en economische duurzaamheid en
lokale zelfvoorziening door ecologische ontwerpen (AqueousSolutions, 2010). De
organisatie is een consortium van onderzoekers, wetenschappers, ingenieurs en
ecologische ontwerpers die samenwerken aan verschillende systemen, onderverdeeld in
vier focusgebieden, namelijk:
• “Ecologisch sanitair-ontwerp en -infrastructuur door gebruik te maken van
composttoiletten, ecologische grijswater-behandelingen en geconstrueerde
‘wetlands’”
• “Verbetering van hygiëne door mogelijkheden te voorzien om handen te wassen en
zelf zeep te maken”
• “Verbetering van de waterkwaliteit met behulp van charcoal/biochar-filtratie, traagzand en bio-zand filtratie en UV-desinfectie systemen”
• “Verbetering van de watervoorraad door in te zetten op systemen die regenwater
opvangen, brongebieden beschermen en opvangen, water zuiveren door gebruik van
zwaartekrachtstroom-verdeelsystemen en zonnepompen”
(AqueousSolutions, 2010)
Binnen het derde focusgebied wordt er gebruik gemaakt van charcoal/biocharfiltratiesystemen. Dit systeem wordt nog niet toegepast in Vlaanderen maar zou als optie
kunnen dienen om een verbetering van de waterkwaliteit teweeg te brengen.
Het systeem is opgebouwd uit vier verschillende filtertonnen die elk een stap binnen het
waterfilteringsproces op zich nemen. De tonnen hebben een diameter van 1m en een
hoogte van 2,4m waardoor er ongeveer een inhoud van 1850 liter water in elke ton kan
(AqueousSolutions, 2016). Het vervuilde water wordt in een opslagtank verzameld en wordt
via een zwaartekrachtsysteem tot in de zuiveringstonnen geleid. De drie eerste tonnen zijn
gevuld met specifieke componenten die elk hun functie hebben binnen de waterzuivering.
De opbouw van het systeem wordt weergegeven in figuur 37.

Figuur 37: Opbouw biochar-filtersysteem (AqueousSolutions, 2016)
De eerste ton waar het water in terecht komt is gevuld met ruwe grind en dient als voorfiltering. Bezinksel, organische deeltjes en sommige micro-organismen worden verwijderd
door deze eerste stap van het zuiveringsproces (AqueousSolutions, 2016). De grind in de
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ton wordt opgebouwd uit drie verschillende lagen. De onderste laag bestaat uit zeer grof
grind, hierboven volgt een laag met iets minder grove grind en als laatst ligt hierop een laag
met zeer fijne grind. Het water wordt aan een traag tempo van onderaan de ton naar boven
geduwd en het grootste gedeelte organisch materiaal met eventueel schadelijke microorganismen blijft plakken aan de grind en bezinkt naar het onderste gedeelte van de ton dat
maandelijks geleegd en gereinigd moet worden (AqueousSolutions, 2016). In figuur 38
wordt de opbouw van de eerste ton voorgesteld.

Figuur 38: Opbouw grind voor-filterton (AqueousSolutions, 2016)

De tweede ton is de zand bio-filter en zorgt voor een verwijdering van fijne deeltjes,
biologisch afbreekbare organische stof en microbiële pathogenen (AqueousSolutions,
2016). Het water stroomt neerwaarts doorheen een laag fijn zand in de ton. De kleine
organische partikels in het vervuilde water blijven plakken aan de zandkorrels en door
adsorptie worden sommige pathogene cellen verwijderd uit het water (AqueousSolutions,
2016). Na verloop van bepaalde tijd zal er zich in de bovenste 2cm van het zand een biofilm
vormen van voordelige micro-organismen die de microbiële pathogenen uitroeien door
competitie, predatie en interceptie (AqueousSolutions, 2016). Ook synthetische, chemische
en organisch bestanddelen worden verwijderd in deze biofilm met behulp van de voordelige
bacteriën. De biofilm is een laag actief slib die in balans blijft door af en toe via de bovenkant
van de ton met een stok door het water te roeren (AqueousSolutions, 2016). Hierdoor wordt
vermeden dat het een ondoordringbare laag vormt. In figuur 39 wordt de opbouw van de
tweede ton weergegeven.

Figuur 39: Opbouw zand bio-filter (AqueousSolutions, 2016)
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De derde zuiveringston zorgt voor een verwijdering van organische en chemische
verontreiniging van het water door adsorptie met behulp van een dikke laag van
verbrokkelde biochar (AqueousSolutions, 2016). Biochar is een zeer poreus materiaal met
een grote hoeveelheid aan inwendige oppervlakte. De chemische bestanddelen van het
verontreinigde water worden door de micro-poriën van de biochar gezogen en adsorberen
aan de grote hoeveelheid oppervlakte van de biochar-deeltjes. Ook in de biochar-laag vormt
zich actief slib met voordelige micro-organismen waardoor een groot deel van de
synthetische en chemische contaminatie biologisch afgebroken wordt of adsorbeert
(AqueousSolutions, 2016). De biochar moet om de drie jaar vervangen worden
(AqueousSolutions, 2016). Een weergave van de opbouw van deze zuiveringsstap is
zichtbaar in figuur 40.

Figuur 40: Opbouw Biochar-adsorptie filter (AqueousSolutions, 2016)
De laatste ton in de rij dient als tijdelijke opslag voor het gezuiverde bruikbare water
(AqueousSolutions, 2016). Het filtersysteem werkt optimaal bij een continue trage aanvoer
van water omdat, zeker in het bio-zand filtergedeelte, er ruime tijd ingecalculeerd moet
worden voor het vastplakken aan de oppervlakte van de verschillende filterbestanddelen.
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3

Empirisch deel

3.1

Inleiding

Het empirisch gedeelte van deze bachelorproef is een casestudie over de stageplaats,
waarin onderzocht wordt wat de mogelijke gevolgen op het biologische milieu zullen zijn
wanneer Julie Deman en Michiel Demey zich zullen douchen met regenwater in een
bodemloze serre met beplanting. De stageplaats bevindt zich in Vinderhoute, kortbij Gent,
in de Poekstraat nummer 17 en 19. Op deze plaats gaan er twee woningen afgebroken
worden en zullen er twee nieuwe groene woningen gebouwd worden. Aan beide woningen
komt aan de zuidkant een serregedeelte aansluitend op de gehele gevel. In onderstaande
figuur wordt planmatig weergegeven hoe de serre (met twee verdiepingen) opgebouwd zal
zijn langs de zuidgevel.

Figuur 41: Serre planmatig voorgesteld (Wygaerts, 2018)
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3.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is: (i) de chemische analyse bepalen van het regenwater
dat gebruikt zal worden om te douchen (ter plekke opgevangen in de regenwaterbassin), (ii)
de chemische analyse bepalen van dit regenwater vervuild met biologische zeep gemaakt
door bewoonster en herborist Julie waarvan het recept terug te vinden valt in 3.3. (iii) de
chemische analyse bepalen van dit zeepwater (grijswater) gefilterd door 20cm en (iv) 50cm
plaatselijke bodem, (v) 20 en (vi) 50cm plaatselijke bodem begroeid met kweekgras
(Elytrigia repens) en (vii) 20cm aarde met een laag Biochar van 2cm dik. Er wordt een
analyse gemaakt van de hoeveelheden Chloor (Cl), Nitraat (NO3-), Fosfaat (PO43-) en
Sulfaat (SO4-2) door het labo om in te kunnen schatten wat de eventuele milieueffecten
zullen zijn wanneer dit grijs water in de bodem geloosd zal worden. Met behulp van de
wettelijk vastgelegde lozingsnormen voor afvalwater wordt er een besluit gevormd omtrent
het mogelijke gebruik van de douche.

3.3

Materiaal en Methode

Om een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek te voeren worden alle testen in vijfvoud
gedaan, zo zal er een gemiddelde berekend worden van de verschillende chemische
analyses om meer zekerheid te bieden omtrent de resultaten en conclusies. Voor de
proefopstelling werd er gebruik gemaakt van een houten constructie. In dit houten kader
worden vijf stukken van een regenpijp van 1m lang met een diameter van 10cm
opgehangen, waarin de filtraties gebeuren. Het water sijpelt doorheen de aarde in de buizen
en filtert door een stuk beschermdoek dat als bodem en filter dient van de pijp. Hierna wordt
het water opgevangen in plastieken zakjes, bevestigd met elastieken onderaan de
ophangende regenpijpstukken. In onderstaande foto’s is er een weergave van de
constructie met de hangende regenpijpen, de schietende wilgenregenwatertank op het
moment van de testen (woensdag 2/05/2018), de gebruikte zeep en het zeepwater in een
emmer.

Figuur 42: De filterconstructie (links); de wilgenwatertank (rechts) (Wygaerts, 2018)
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Figuur 43: De emmer met zeepwater (links); de gebruikte zeep (rechts) (Wygaerts, 2018)
De ingrediënten van de zeep zijn:
• 800 ml afkooksel van zeepkruidwortel
• 150 ml betaïne
• 50 ml plantacare
• 90 ml rewoderm
• 25 druppels etherische olie van venkel
• 20 druppels etherische olie van basilicum
• 15 druppels etherische olie van citroeneucalyptus
(Julie Deman, 2018)
Om te beginnen werd er met behulp van een emmer en een koord water uit de wilgentank
geheven, hier werd het eerste waterstaal van genomen. Vervolgens werd het regenwater
gemengd met de biologische zeep. De verhouding was 80ml zeep op 5000 ml water, hiervan
werd het tweede staal genomen en dit werd het beginmateriaal van de volgende testen die
weergegeven worden in onderstaande tabel. De testen werden chronologisch uitgevoerd
met behulp van de filterconstructie. Om steeds de correcte hoeveelheid aarde in de buizen
te gebruiken werd het volume berekend aan de hand van de inhoud van een cilinder. In de
emmer stonden maataanduidingen in liter, zo werd het aardevolume omgerekend naar liter
en was de hoeveelheid voor 20cm en 50cm steeds gelijk. Bij de hoeveelheden van 20cm
werd steeds 1,57 liter aarde afgemeten in de emmer en voor de hoeveelheden van 50cm
aarde, 3,93 liter. De 2cm Biochar werd ook omgerekend naar liter en kreeg steeds een
hoeveelheid van 0,16liter. Het doorsijpelen van het water doorheen de aarde gebeurde met
een tijdsduur van 5 tot 10 minuten en de totale duur van alle testen samen kwam overeen
met ongeveer 4 uur werk.
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Tabel 4: Volgorde en nummering van de watertesten
1
Regenwater (I)

1A

Regenwater +
zeep (II)
(II) door 20cm
aarde
(II) door 50cm
aarde
(II) door 20cm
aarde + gras
(II) door 50cm
aarde + gras
(II) door 20cm
aarde + 2cm
Biochar

2A

3.4

3A
(3)
4A
(8)
5A
(13)
6A
(18)
7A
(23)

2

3

4

5

3B
(4)
4B
(9)
5B
(14)
6B
(19)
7B
(24)

3C
(5)
4C
(10)
5C
(15)
6C
(20)
7C
(25)

3D
(6)
4D
(11)
5D
(16)
6D
(21)
7D
(26)

3E
(7)
4E
(12)
5E
(17)
6E
(22)
7E
(27)

Chemische analyseresultaten

De waterstalen werden chemisch geanalyseerd door het Labo Bos & Natuur in de regio van
Gent. Daar werden analyseresultaten verkregen en verzameld voor de 27 waterstalen in
verband met de hoeveelheden Chloor (Cl), Nitraat (NO3-), Fosfaat (PO43-) en Sulfaat (SO42). In figuur 44 worden de chemische analyseresultaten grafisch weergegeven van alle
genomen waterstalen.

Hoeveelheden Cl, NO3, PO4 en SO4 in ppm
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Figuur 44: Hoeveelheden Cl, NO3, PO4, SO4 in ppm (Wygaerts, 2018)
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De genuanceerde conclusie die getrokken kan worden uit de analyseresultaten is dat de
zeep een redelijk grote stijging in het chloorgehalte, geen verandering in het nitraatgehalte,
een lichte stijging in het fosfaatgehalte en een verwaarloosbaar kleine stijging in het
sulfaatgehalte teweegbrengt na toevoeging in het regenwater. Eigenaardig genoeg wordt er
duidelijk aan de hand van de gemeten resultaten dat de bodem een verrijkende invloed heeft
op de hoeveelheid van de vier chemische parameters. Er kan worden vastgesteld dat steeds
na test 1,3 en 5 een hogere dosis van Cl, NO3, PO4 en SO4 aangetroffen wordt in het
effluent wat leidt tot de conclusie dat de meeste verrijking van infiltrerend water met deze
vier chemische anorganische stoffen gebeurt in de bovenste 20cm aarde. Wat dieper in de
bodem neemt de verrijking van het water af aangezien de gemiddelde resultaten van testen
2 en 4, met een doorsijpeling van 50cm aarde, lager liggen dan die van testen 1, 3 en 5. De
gemiddelde analyseresultaten van de vijf verschillende testen, van het regenwater en van
het grijs water worden weergegeven in onderstaande grafieken.

Figuur 45: Grafische weergave van de gemiddelde analyseresultaten van
chloor, nitraat, fosfaat en sulfaat in het regenwater, in het grijs water en in de
effluenten van de 5 verschillende testen (Wygaerts, 2018).
Aangezien enkel de vier chemische anorganische parameters chloor, nitraat, fosfaat en
sulfaat getest werden en het een casestudie is specifiek omtrent dit huishouden, is een
alomvattende conclusie trekken over de mogelijkheid tot het lozen van het ongezuiverde
grijs water in het oppervlakte water incorrect. Dit onderzoek handelt namelijk enkel over
deze 4 chemische parameters, er zijn er nog veel meer parameters die een invloed kunnen
hebben op de kwaliteit van het milieu en de biologische organische parameters werden niet
geanalyseerd. Wanneer enkel gekeken wordt naar de 4 gekozen parameters kan er gesteld
worden dat de analyseresultaten van het grijs water veel lager liggen dan de
milieukwaliteitsnormen voor lozing in het Vlaamse oppervlaktewater vastgelegd in VLAREM
II (R. Vlaanderen, 2015). Dit wil zeggen dat er op gebied van deze vier parameters geen
voorzuivering van het grijs water voor de lozing van dit water plaats zou moeten vinden.
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4

Conclusie

De klimaatverandering zal in Vlaanderen tot uiting komen in nattere wintermaanden en
drogere zomermaanden. Neerslag zal onregelmatiger vallen en in grotere hoeveelheden.
Dit zal voor problemen zorgen zoals de overbelasting van het huidige rioleringsnetwerk en
overstromingsrisico’s. Door de blijvende bevolkingstoename zullen woongebieden blijven
uitbreiden en zal Vlaanderen meer en meer verstedelijken. De combinatie van deze twee
problematieken zorgt ervoor dat er van bovenaf veranderingen getroffen moeten worden op
gebied van water. Meer inzetten op de opvang van regenwater en het gebruik ervan,
ontkoppeling van het rioleringsnetwerk door een scheiding te maken tussen grijs water en
zwart
water,
kleinschalige
en/of
individuele
waterzuiveringssystemen
en
infiltratiemogelijkheden doorheen het gehele Vlaamse landschap creëren kunnen fungeren
als mogelijke oplossingen voor de complexe waterproblematiek. De Vlaamse wetgeving is
nog niet compleet mee veranderd met de actuele toestand van het land op gebied van
klimaatverandering. Zo staat de wetgeving soms mogelijke oplossingen in verband met de
problematiek in de weg.
Door gebruik te maken van het permacultuur-gedachtengoed bestaan problemen niet langer
en worden het enkel mogelijkheden tot het creëren van positieve veranderingen. Dit
aangezien alles continu in verandering is volgens de filosofie. Wanneer output beperkt wordt
en kringloopsystemen gesloten kunnen worden zullen er positieve veranderingen
plaatsvinden op gebied van water in Vlaanderen. Dit wordt bewezen door de toepassing van
de permacultuurprincipes in de optimaal functionerende eco-woonwijk EVA-Lanxmeer in
Nederland. Met behulp van een scheiding tussen grijs water en zwart water kan grijs water
individueel gezuiverd worden. De eautarcie- en biochar-waterzuiveringsmethoden zijn twee
mogelijks toe te passen voorbeelden om in te zetten op de sluiting van kleinschaligere
waterkringloopsystemen. Hierdoor kunnen risico’s voor de Vlaamse bevolking en het
Vlaamse milieu afnemen, eventueel totaal verdwijnen of vermeden worden. Uit de
casestudie blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen plaats zouden kunnen vinden op het
gebied van de hoeveelheden chloor, nitraat, fosfaat en sulfaat wanneer het geteste grijs
water onbehandeld in het oppervlaktewater geloosd zou worden. Wat ook een
genuanceerde conclusie uit de casestudie is, is dat het grijs water verrijkt in plaats van
verarmd door infiltratie in de aarde. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat het perceel
een verleden heeft als landbouwgrond (bloemkoolteeld) en/of omdat het perceel omringd is
door actief gebruikte landbouwpercelen waarop bemesting en chemische behandelingen
plaatsvinden.
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Eindwoord
Tijdens de bachelorproef leerde ik zelfstandig werken. Een beknopte probleemstelling
formuleren was een uitdaging maar met het juiste doorzettingsvermogen leerde ik dat ik tot
veel meer in staat ben dan ik eerst dacht en kreeg ik meer zelfvertrouwen. Naarmate de
literatuurstudie verder verliep groeide mijn interesse in het onderwerp sterk en begon mijn
werk als nuttig aan te voelen. Ik ben nu dan ook in staat mezelf te informeren in verband
met brede thema’s, wetgevingen te onderzoeken, verschillende meningen en visies te
interpreteren en een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. De
interpretatie en het trekken van de conclusie van het onderzoek voelde als de kers op de
taart en ik kijk vol voldoening terug op dit werk.
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Bijlage 1: Kaarten in verband met bodem- en watertoestand
Vlaanderen

Landgebruik-types in Vlaanderen in 2007 (Batelaan, Meyus, & De Smedt, 2007)
I

Bodemtextuur Vlaanderen in 2007 (Batelaan et al., 2007)

II

Jaarlijkse grondwatervoeding Vlaanderen in 2007 (Batelaan et al., 2007)

III

Bijlage 2 : Zoneringsplan Lovendegem (VMM, 2018a) –
Legende

IV

Bijlage 3: Lijst met gevaarlijke stoffen, bijlage C2 uit Vlarem I
Bijlage 2A INDICATIEVE LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE VERONTREINIGENDE STOFFEN IN AFVALWATER
(Bijlage VIII bij de EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid)
1) organische halogeenverbindingen en stoffen die in water dergelijke verbindingen kunnen vormen
2)

organische fosforverbindingen

3)

organische tinverbindingen

4)

stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat ze carcinogene of mutagene
eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroïdogene
functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies

5)

persistente koolwaterstoffen en persistente en bioaccumuleerbare organische toxische stoffen

6)

cyaniden

7)

metalen en metaalverbindingen

8)

arseen en arseenverbindingen

9)

biociden en gewasbeschermingsmiddelen

10) stoffen in suspensie
11) stoffen die bijdragen tot de eutrofiëring (namelijk nitraten en fosfaten)
12) stoffen die een ongunstige invloed uitoefenen op de zuurstofbalans (en die kunnen worden gemeten met behulp van
parameters zoals BZV en CZV)
Bijlage 2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER
2B LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN GRONDWATER (EG-richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000):
Lijst I - Families en groepen van stoffen
Lijst I omvat de afzonderlijke stoffen van de onderstaande families of groepen van stoffen, met uitzondering van de stoffen
die, gezien het geringe risico van toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, niet geschikt voor lijst I worden geacht.

V

Dergelijke stoffen die, gezien de toxiciteit, de persistentie en de bioaccumulatie, geschikt zijn voor lijst II, moeten op die lijst
worden opgenomen.
1. organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan
2. organische fosforverbindingen
3. organische tinverbindingen
4. stoffen die in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben
5. kwik en kwikverbindingen
6. cadmium en cadmiumverbindingen
7. minerale oliën en koolwaterstoffen
8. cyaniden
Lijst II - Families en groepen van stoffen
Lijst II omvat afzonderlijke stoffen en categorieën van stoffen van de onderstaande families en groepen van stoffen die een
schadelijke werking op het grondwater zouden kunnen hebben.
1) De volgende metalloïden en metalen, alsook verbindingen ervan:
1. zink
2.

koper

3.

nikkel

4.

chroom

5.

lood

6.

selenium

7.

arsenicum

8.

antimoon

9.

molybdeen

10. titaan
11. tin
12. barium
13. beryllium
14. borium
15. uranium
16. vanadium
17. kobalt
18. thallium
19. tellurium
20. zilver
2) biociden en derivaten daarvan, die niet in lijst I vermeld zijn
3) stoffen met een schadelijke werking op de smaak of de geur van het grondwater, alsook verbindingen waaruit dergelijke
stoffen in het water kunnen ontstaan, en die het water ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen maken.
4) organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn, en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water
kunnen ontstaan, met uitzondering van de stoffen die biologisch onschadelijk zijn of die in het water snel worden
omgezet in onschadelijke stoffen
5) anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor
6) fluoriden
7) ammoniak en nitrieten

Bijlage 2C LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU
BIJLAGE 2C. LIJST VAN GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR LOZING IN AQUATISCH MILIEU (EG-richtlijn 2000/60/EG van 23
oktober 2000)

VI

Lijst I. Families en groepen van stoffen
Lijst I omvat sommige afzonderlijke stoffen die deel uitmaken van de volgende families en groepen van stoffen die in
hoofdzaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit, persistentie en bioaccumulatie, met uitzondering van de
stoffen die biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen:
1)

organische halogeenverbindingen en stoffen die in water dergelijke verbindingen kunnen vormen

2)

organische fosforverbindingen

3)

organische tinverbindingen

4)

stoffen en preparaten, of de afbraakproducten daarvan, waarvan is aangetoond dat ze carcinogene of mutagene
eigenschappen hebben, of eigenschappen die in of via het aquatische milieu gevolgen kunnen hebben voor steroïdogene
functies, schildklierfuncties, de voortplanting of andere hormonale functies

5)

persistente koolwaterstoffen en persistente en bioaccumuleerbare organische toxische stoffen

6)

cyaniden

7)

metalen en metaalverbindingen

8)

arseen en arseenverbindingen

9)

biociden en gewasbeschermingsmiddelen

10) stoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de
fauna
Lijst II. Bij naam genoemde gevaarlijke stoffen
Lijst II omvat de stoffen, vermeld in artikel 3, in de kolom ‘Parameter’, van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.

Lijst III – Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

Lijst III Lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid, ter gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/39/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn
2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid

LIJST VAN PRIORITAIRE STOFFEN OP HET GEBIED VAN HET WATERBELEID

VII

VIII

1

CAS: Chemical Abstracts Service.

2

EU-nummer: de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de Europese lijst van
chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (ELINCS)

3

Als groepen van stoffen zijn geselecteerd, worden, tenzij anders vermeld, typische voorbeelden daarvan gebruikt om de
milieukwaliteitsnormen te bepalen .

4

alleen tetra-, penta-, hexa- en heptabroomdifenylether (respectievelijk CAS-nummers 40088-47-9, 32534-81-9, 36486360-0 en 68928-80-3)

5

nonylfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), met inbegrip van isomeren 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) en
4-nonylfenol (vertakt) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5)

6

octylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), met inbegrip van isomeer 4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)fenol (CAS 140-66-9,
EU 205-426-2)

7

met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8), EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2, EU 205-911-9),
benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranteen, (CAS 207-08-9, EU 205-916-6) en
indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5, EU 205-893-2), en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en naftaleen, die
afzonderlijk worden vermeld.

8

met inbegrip van tributyltin-kation (CAS 36643-28-4)

9

dioxinen en dioxineachtige verbindingen heeft betrekking op de volgende verbindingen:-7 polychloordibenzo-p-dioxinen
(PCDD’s): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6),
1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 5765-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9) en
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
-10 polychloordibenzofuranen (PCDF’s): 2,3,7,8-T4CDF ( CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF
(CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS
55673-89-7) en 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
-12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS
70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114 CAS 74472-37-0), 2,3’4,4’,5-P5CB
(PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126 CAS 57465-28-8),
2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156 CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB
167 CAS 52663-72-6), 3,3’4,4’5,5’-H6CB (PCB 169 CAS 32774-16-6) en 2,3,3’4,4’5,5’-H7CB (PCB 189 CAS 39635-31-9)

10

CAS 52315-07-8 betreft een mengsel van isomeren van cypermetrin, alfa- cypermetrine (CAS 67375-30-8), bètacypermetrine (CAS 65731-84-2), theta- cypermetrine (CAS 71697-59-1) en zèta-cypermetrine (CAS 52315-07-8).

11

Dit betreft 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclodecaan, (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan (CAS 3194-556), α-hexabroomcyclodecaan (CAS 134237-50-6), β-hexabroomcyclodecaan (CAS 134237-51-7) en γhexabroomcyclodecaan (CAS 134237-52-8).

(Overheid, 2017)
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