
Bijlage 1: Bemonstering afvalwater zorgboerderij Noaberhoeve te Echten 

 

In Echten is aan de Pesserweg 4 een zorgboerderij ‘De Noaberhoeve’ gevestigd. Op deze zorgboederij 

werken door de week gemiddeld 15 deelnemers  met begeleiding. Het afvalwater van de 

zorgboerderij wordt tezamen met het afvalwater van drie woningen behandeld in één helofytenfilter 

en lijkt daarmee op het mogelijk toekomstige afvalwaterbehandeling van de buurtschappen rond 

Blankenham. Opgemerkt dient te worden dat het gemiddelde medicijngebruik van de deelnemers van 

de zorgboerderij zeer waarschijnlijk hoger is dan dat van een gemiddeld huishouden in Blankenham. 

 

Het effluent van de zorgboederij is in de periode 2010/2011 in totaal 4 keer bemonsterd op de 

reguliere parameters BZV, CZV, N-total en P-totaal. Op 8 en op 10 december 2014 is het afvalwater 

nogmaals bemonsterd en naast de reguliere parameters eveneens geanalyseerd op zogenaamde 

‘nieuwe stoffen’ als medicijnen en pathogenen.   

 

 
 

Het effluent van de zorgboerderij voldoet voor bijna alle parameters ruimschoot aan de norm voor 

huishoudelijk afvalwater zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het helofytenfilter zuivert voor 

wat betreft de parameters  onopgeloste bestanddelen, BZV en CZV ook beter dan een reguliere rwzi. 

De norm voor totaal-fosfaat wordt met een factor 2 overschreden.  

 

Bacteriologische kwaliteit 

Het effluent van het helofytenfilter van zorgboerderij de Noaberhoeve in Echten is in december 2014 

bemonsterd en geanalyseerd. Het helofytenfilter behandelt het afvalwater van 3 woningen en het 

afvalwater van de zorgboerderij (circa 15 – 20 personen in dagbehandeling).  

 

Datum Escherichia colie (n/100 ml) Intestinale enterococcen (n/100 ml) 

08-12-2014 30 15 

10-12-2014 45 < 15 

Bacteriologische kwaliteit effluent zorgboerderij Echten 

 

 

  

Gemiddeld

Parameter Eenheid 2010 / 2011 8-12-2014 10-12-2014 Norm (*)

Onopgeloste bestanddelen mg/l 5,3 < 5 < 5 60

BZV mg/l 2,0 < 1 < 1 40

CZV mg/l 28,8 28 28 200

Ammonium-stikstof mg/l 2,8 0,38 0,20 4

Totaal-stikstof mg/l 51,1 37,8 40,6 60

Totaal-fosfaat mg/l 10,1 12,0 12 6

Norm afgeleid van tabel 3.5 Activiteitenbesluit



De bacteriologische kwaliteit van het effluent is getoetst aan de normen voor zwemwater , zie 

onderstaande tabel.  

 
 

Het effluent van het helofytenfilter voldoet daarmee ruimschoots aan de zwemwaternorm voor fecale 

verontreiniging. In effluent van reguliere rwzi’s worden veel hogere concentraties aan E. coli 

waargenomen. In het STOWA-rapport 2012-10 vermeld dat in de afloop van de nabezinktank E.Coli, 

een indicator voor pathogenen, gemeten in waarden van 50.000 tot 100.000 E.Coli/100ml. 

 

Geneesmiddelen 

Het effluent van het helofytenfilter van de zorgboerderij is in december 2014 geanalyseerd op de 

aanwezigheid van geneesmiddelen en overige zogenaamde ‘nieuwe stoffen’. In juni 2014 is door het 

RIVM een rapport gepubliceerd met (advies)normen voor drie geneesmiddelen in het 

oppervlaktewater, te weten: carbamazepine, metoprolol en metformine. 

 

In onderstaande tabel zijn de concentraties weergegeven van geneesmiddelen (en DEET) in het 

effluent van het helofytenfilter van de zorgboerderij(aangetoonde stoffen c.q. boven detectiewaarde) 

en zijn de adviesnormen van drie medicijnen weergegeven zoals opgenomen in het RIVM-rapport. 

 

 
 

Norm(*) Norm  (*)

Stof Eenheid 8-12-2014 10-12-2014 JG MAC Type

DEET ug/l 0,03 0,03

Metformine ug/l 1,1 0,96 780 780 diabetesmedicijn

Gemfibrozil ug/l 0,02 0,02 vetverlager

1,2,3-benzotriazool ug/l 0,41 0,38 antischimmel/desinfectant

Carbamazepine ug/l 1,1 0,55 0,5 1600 antiepileptica

Metoprolol ug/l 0,03 0,02 62 760 betablokker/bloeddrukverlager

Oxazepam ug/l 0,21 0,22 kalmeringsmiddel

Sotalol ug/l 0,01 <  betablokker/bloeddrukverlager

(*) Normen in oppervlaktewater voor carbamazepine, metoprolol en metformine (RIVM, rapport 270006002/2014)



In het effluent van het helofytenfilter worden concentraties aan medicijnresten in de range van 0,01 

ug/l tot maximaal 1,1 ug/l. De aangetroffen concentraties in het effluent voldoen ruimschoots aan de 

MAC-advieswaarden van het RIVM. De aangetroffen concentraties aan carbamazepine in het effluent 

voldoet echter niet aan de jaargemiddelde adviesnorm voor oppervlaktewater. Opgemerkt wordt dat 

er in het ontvangende oppervlaktewater sprake is van verdunning en dat het gemiddelde 

medicijngebruik van de deelnemers van de zorgboerderij zeer waarschijnlijk hoger is dan dat van een 

gemiddeld huishouden in Blankenham. 

 

Het afvalwater van de Noaberhoeve is niet op hormoonsysteemverstorende stoffen niet geanalyseerd. 

Bij Drielanden wel maar is daar altijd onder de detectiegrens aangetroffen (net als de destijds door de 

EU voorgestelde normen).Bijlage 2 

 

 


