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Samenvatting 

De toenemende verstedelijking en functieverandering in het buitengebied leidt in een snel tempo 

tot capaciteitsproblemen in het drukrioolstelsel. Wanneer niet tijdig wordt voorgesorteerd op deze 

ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de capaciteitsproblemen in de drukriolering toekomstige 

ontwikkelingen van bedrijven of woninguitbreiding in het buitengebied in de weg staan. De 

gemeenten Ede en Barneveld en waterschap Vallei en Veluwe hebben onderzocht of er 

mogelijkheden zijn voor het eventueel lokaal behandelen van afvalwater van recreatieterreinen 

om daarmee toekomstige capaciteitsproblemen te kunnen oplossen.  

 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van fase 3 van het onderzoek. Al eerder waren in fase 

2 van het onderzoek de grotere recreatiebedrijven binnen de gemeente Ede benaderd; 

uiteindelijk bleken er 3 bedrijven bereid om gegevens te overleggen en mee te denken over 

duurzame oplossingen, de Braamhorst, de Dikkenberg en de Zanding. Voor elk van de bedrijven 

is in deze studie (fase 3) de afvalwatersituatie in kaart gebracht en zijn samen met de beheerders 

de mogelijkheden voor lokale voorzieningen besproken. Alle bedrijven spraken daarbij hun 

voorkeur uit voor natuurlijke vormen van zuivering die gebruikt zouden kunnen worden bij het 

versterken van hun duurzame imago.  

 

Voor elk van de terreinen is op basis van de lokale situatie onderzocht welk type natuurlijke 

zuivering voor die locatie het meest geëigend zou zijn en waar die zou kunnen komen. Daarbij is 

gekeken naar helofytenfilters, helofytenfilters in combinatie met een wilgenfilter en bruinkoolfilters. 

Voor alle terreinen is een schetsontwerp gemaakt. Voor de Zanding is een kostenanalyse 

opgesteld. Hieruit blijkt dat de kosten voor het lokaal zuiveren bij toepassing van een 

conventioneel helofytenfilter per v.e. gelijk zijn aan het centraal zuiveren op de rwzi. Tot slot is er 

nog nagegaan of er nog verdere optimalisaties van het ontwerp van het helofytenfilter mogelijk 

zijn. Daarbij is gekeken naar een kleiner helofytenfilter, de toepassing van een voorbezinktank in 

plaats van een septictank, een belucht helofytenfilter en naar een composterend filter als 

voorbehandeling. Uit de aanvullende kostenanalyse blijkt dat met deze optimalisaties aanzienlijke 

kostenreducties kunnen worden bereikt, tot 45 % van de oorspronkelijke kosten. De kosten voor 

de inzameling, transport en centraal zuiveren van het afvalwater op de rwzi bedragen circa EUR 

32 per v.e., die van de lokale behandeling met een belucht helofytenfilter circa EUR 18 per v.e.. 

 

Naast de financiële kostenanalyse is een maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) 

uitgevoerd. Daarbij is onder andere gekeken naar emissies, mogelijkheden tot medegebruik, 

mogelijkheden om energie en grondstoffen terug te winnen en de ecologische waarden. Op basis 
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van de mkba is een duurzaamheidscan uitgevoerd. Daarin kon elk van de partijen mee laten 

wegen welke factoren voor hem zwaar of minder zwaar wegen. Uit de scan blijkt dat een 

helofytenfilter met een wilgenfilter het meest positief scoort. Noot: in de mkba zijn de 

optimalisaties niet meegenomen.  

 

Met een juridische en beleidsmatige analyse is nagegaan in welke mate de voorgestelde 

oplossingen passen binnen de bestaande juridische en beleidsmatige kaders. Vastgesteld is dat 

maatwerkoplossingen binnen de huidige regelgeving nu al mogelijk zijn. Het waterschap en de 

gemeente zijn beiden bevoegd gezag en kunnen gezamenlijk bepalen welke voorzieningen op 

welke locatie het meest doelmatig zijn. Wel is het gewenst een en ander zoveel mogelijk in het 

GRP (of soortgelijke plannen) te verankeren. Afhankelijk van de (kwetsbaarheid van de) locatie 

zouden er aangepaste eisen aan de lozing gesteld kunnen worden. Daarnaast wordt 

geconstateerd dat de voorgestelde oplossingen goed invulling geven aan het algemene beleid 

van het waterschap Vallei en Veluwe en dat deze aansluiten bij de specifieke nota’s met 

betrekking tot de waterketen. Van belang is daarbij goed rekening te houden met de rol van de 

burger, de relatie met het watersysteem en het belang om vooral kennis op te doen met nieuwe 

systemen. Het sluit aan bij de nota duurzaamheid van de gemeente en past binnen de missie uit 

de structuurvisie Buitengebied. 

 

De ontwikkeling naar meer decentrale afvalwaterzuiveringen staat nog in de kinderschoenen. 

Derhalve is nagegaan op welke wijze bij kan worden gedragen aan de verdere 

kennisontwikkeling. In het onderzoeks- en monitoringsplan worden de mogelijke 

onderzoekspunten benoemd. Van belang is dat de aandacht zich niet alleen richt op de techniek 

maar ook op de beleidsmatige aspecten van deze ontwikkeling. Daarbij is het van belang ook de 

samenwerking te zoeken met STOWA/Stichting RIONED. 

 

Deze fase van het onderzoek was bedoeld om een pilotproject voor te bereiden. Tijdens het 

proces bleek dat er op geen van de locaties een daadwerkelijk probleem met de riolering te 

verwachten was. Het lokaal zuiveren van afvalwater in deze grote volumes leidt echter altijd tot 

grote investeringen. Voor een conventioneel aangelegd helofytenfilter moet rekening worden 

gehouden met circa EUR 1,2 miljoen. Door de projectgroep is de vraag geopperd of het te 

verantwoorden is een dergelijk bedrag te investeren om een algemene beleidskeuze te 

onderbouwen zonder dat daar tegelijkertijd ook een reëel knelpunt wordt opgelost. Zelfs bij de 

economisch meest voordelige oplossing, die op het eind van het proces is verkend, bedraagt de 

investering bij De Zanding nog zo’n EUR 400.000. Daar komt nog bij dat er in twee van de drie 

gevallen bij de recreatieterreinen weinig gebruik kan worden gemaakt van de meerwaarden van 

een lokale zuivering. Alleen bij De Zanding zijn er nog kansen om een filter op een 

landbouwperceel te plaatsen waarbij de recreatieondernemer bereid is gebruik te maken van het 

positieve imago van een natuurlijk filter.  
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Op grond van de studie wordt geconcludeerd dat: 

1. Elk recreatieterrein zijn eigen specifieke situatie en afvalwaterdynamiek kent.  

2. Met behulp van helofytenfilters huishoudelijk afvalwater van recreatieterreinen (of andere 

bronnen) in voldoende mate kan worden gezuiverd indien lozing van het effluent in de bodem 

(bijvoorbeeld als irrigatiewater) mogelijk is. 

3. Van de onderzochte natuurlijke systemen de voorkeur uit gaat naar zo compact mogelijke 

systemen (belucht helofytenfilter). 

4. De omgevingsfactoren in belangrijke mate bepalen of er ruimte is voor een lokaal 

behandelingssysteem. 

5. Zowel in de wet- en regelgeving als in het landelijke en regionale beleid er voldoende ruimte 

is om afvalwater lokaal te behandelen. 

6. Er nog relatief weinig ervaring is met het grootschalig zuiveren van afvalwater met natuurlijke 

filters, het is gewenst pilots te doen met nieuwe (technologische) concepten op de schaal van 

100 – 10.000 v.e. 

7. Vanwege de schaal van de voorzieningen de kosten van dien aard zijn dat een pilot bij 

voorkeur op een locatie wordt uitgevoerd waar zij tevens bijdraagt aan de oplossing van een 

bestaand (of toekomstig) knelpunt. 

8. Een eventuele keuze voor het meer lokaal behandelen van afvalwater in het buitengebied 

betekent dat in de komende periode nadrukkelijk moet worden nagedacht over:  

a. De organisatie van beheer en onderhoud en de mate waarin maatschappelijke 

participatie mogelijk/ gewenst is 

b. De mate waarin handhaving en controle (monitoring) vorm moet worden gegeven; dit is 

mede afhankelijk van de maatschappelijke risico’s 

c. De regie op de ontwikkelingen 

d. De financiering van het waterketen beheer en de wijze waarop kosten van de lokale 

voorziening geheel of gedeeltelijk vanuit de zuiveringsheffing/ rioolbelasting kan worden 

gefinancierd 

 

Aanbevolen wordt  

1. Een pilotlocatie te zoeken die voldoet aan de criteria onder conclusie 7 (dit zou nabij  

De Zanding kunnen zijn hetgeen voordelen biedt omdat daar in ieder geval een relatie 

met het recreatiepark te maken is, of elders in het beheergebied van de gemeente Ede of 

gemeente Barneveld) 

2. Een pilot uit te voeren met een belucht helofytenfilter (als meest kansrijke optie van de 

natuurlijke systemen) 

3. Deze pilot met goed onderzoek te begeleiden 

4. Het onderzoeksprogramma in samenwerking met STOWA/Stichting RIONED op te zetten 

en uit te voeren 
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5. Nadrukkelijk aandacht te besteden aan de strategische vraagstukken onder conclusie 8 
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1 Inleiding 

De gemeente Ede, gemeente Barneveld en waterschap Vallei en Veluwe voeren een onderzoek 

uit naar de mogelijkheden van het lokaal behandelen van afvalwater van recreatieterreinen op de 

Veluwe binnen de gemeente Ede. Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende 

verstedelijking en functieverandering in het buitengebied. Dit leidt in een versneld tempo tot 

capaciteitsproblemen in het drukrioolstelsel. Wanneer niet tijdig wordt voorgesorteerd op deze 

ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de capaciteitsproblemen in de drukriolering toekomstige 

ontwikkelingen van bedrijven of woninguitbreiding in het buitengebied in de weg staan. 

 

In de eerdere fase van dit project (fase 2) zijn de mogelijkheden voor een lokale behandeling van 

afvalwater bij recreatiebedrijven geïnventariseerd. Er is een marktverkenning uitgevoerd naar de 

mogelijke behandelingsprincipes en een lijst opgesteld met geschikte recreatieterreinen waarbij 

ook gezocht is naar synergiekansen van de recreatieterreinen met de omgeving. Verder zijn 

‘factsheets’ voor de geselecteerde oplossingen voor de communicatie met de recreatiebedrijven 

gemaakt met daarin de specifieke kenmerken en aandachtspunten. Zie voor meer informatie de 

rapportage van fase 2 met kenmerk R001-1226151JBZ-mdg-V01-NL. 

 

Drie recreatiebedrijven hebben in fase 2 aangegeven geïnteresseerd te zijn om een en ander 

nader te verkennen. In onderliggende rapportage zijn de resultaten van deze nadere verkenning 

opgenomen (fase 3).  

 

Hoofdstuk 2 presenteert de nader verkregen informatie van de betrokken recreatiebedrijven 

samen met hun wensen en mogelijkheden. In hoofdstuk 3 is vervolgens het schetsontwerp 

gepresenteerd met de bijbehorende uitgangspunten. Hoofdstuk 4 presenteert de kosten-baten 

analyse gevolgd door hoofdstuk 5 waarin de juridische, beleidsmatige en strategische aspecten 

zijn besproken. Hoofdstuk 6 presenteert het onderzoeks- en monitoringsplan. Hoofdstuk 7 

weergeeft een beschouwing op het onderzoek gevolg door hoofdstuk 8 waarin de conclusies en 

aanbevelingen zijn opgenomen. 
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2 Vervolgoverleg met recreatiebedrijven 

Op 26 augustus 2015 heeft een plenair vervolgoverleg plaatsgevonden met de recreatiebedrijven. 

Doel van dit overleg was om de wensen van de recreatiebedrijven en de mogelijkheden nader te 

bespreken. Tevens is meer informatie verkregen over de bezetting van het recreatieterrein 

gedurende het jaar, het afvalwaterpatroon en overige aandachtspunten die van belang zijn voor 

het ontwerp van een lokaal behandelingssysteem. Voor het verkrijgen van deze informatie is 

voorafgaand aan het overleg een vragenlijst opgesteld en verstuurd aan de recreatiebedrijven. 

Navolgend is de verkregen informatie per recreatieterrein weergegeven. 

 

2.1 De Braamhorst 

 
2.1.1 Resumerend: kenmerken locatie De Braamhorst 
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2.1.2 Wensen en mogelijkheden 

Bij het overleg is door De Braamhorst aangegeven dat een lokaal behandelingssysteem enkel 

functioneel hoeft te zijn. Aangezien camping eigendom is van gemeente Ede en daarnaast ook 

een groot deel van de omliggende percelen, maakt het De Braamhorst niet uit waar het lokale 

behandelingssysteem komt zolang de campinggasten er maar geen last van hebben. 

 
2.1.3 Informatie vragenlijst en overleg 

In navolgende tabel is de verkregen informatie samengevat. Voor een volledig overzicht wordt 

verwezen naar bijlage 1. Tevens is in tabel 2.1 ook aanvullende informatie opgenomen die is 

verkregen bij het overleg zelf.  

 

 

Tabel 2.1 Informatie De Braamhorst 

 

Aspect Eenheid Waarde Opmerking 

Bezetting gedurende het jaar % 10 - 50  

Gegevens afvalwater op riool m3 - Geen gegevens 

Gegevens inname drinkwater m3 110 - 200 per maand 

Oppompen grondwater dat op 

riool kan komen 

ja/nee nee  

Lozingspunt chemische 

toiletten 

ja/nee ja, 2 stuks doorgaans wordt Thetford Aqua Ken 

Blue of Green gebruikt 

Gebruik chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen 

ja/nee nee  

Regenwater op riool ja/nee ja alleen van dak kantoor en toiletgebouw. 

Zwembad - geen  

Ontwikkelingen op terrein ja/nee nee  

 

Riolering 

Het afvalwater verlaat op 2 plekken het terrein (noordzijde en westzijde). Dit afvalwater komt 

uiteindelijk wel weer bij elkaar maar is dan al verder opgemengd met overig afvalwater van o.a. 

het naastgelegen recreatieterrein.  

 

Chemische toiletten 

Camping De Braamhorst is een NCC-camping. NCC staat voor Nederlandse Caravan Club. Dit 

houdt in dat de bezoekers van de camping feitelijk allemaal met een caravan of camper komen. 

Het aandeel ‘chemisch’ afvalwater zal daarmee hoog zijn. Dit is uiteraard een aandachtspunt voor 

een lokaal behandelingssysteem. 
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2.2 De Dikkenberg 

 
2.2.1 Resumerend: kenmerken locatie De Dikkenberg 

 

 

 
2.2.2 Wensen en mogelijkheden 

Bij het overleg is door De Dikkenberg aangegeven dat een lokaal behandelingssysteem moet 

passen in de omgeving. Aangezien zij omringd zijn door bos, hebben wilgen of ander natuurlijk 

systeem met bomen een pré. Ze staan open om (een deel van) het beheer en onderhoud op zich 

te nemen, uiteraard afhankelijk van wat het hun oplevert. Ze hebben hoofdzakelijk 

verblijfsrecreatie (niet toeristisch). Er is geen ruimte beschikbaar voor een lokaal 

behandelingssysteem op eigen terrein. 

 
2.2.3 Informatie vragenlijst en overleg 

In navolgende tabel is de verkregen informatie samengevat. Voor een volledig overzicht wordt 

verwezen naar bijlage 1. Tevens is in tabel 2.2 ook aanvullende informatie opgenomen die is 

verkregen bij het overleg zelf.  
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Tabel 2.2 Informatie De Dikkenberg 

 

Aspect Eenheid Waarde Opmerking 

Bezetting gedurende het jaar % - wordt niet bijgehouden, aangezien ze 

hoofdzakelijk verblijfsrecreatie hebben 

Gegevens afvalwater op riool m3 

 

 

m3 

195 – 1695 

 

 

13.091 

fluctuatie tussen maanden, gegevens 

aug 2014 – jul 2015 o.b.v. eigen 

debietmeter 

totaal debiet aug 2014 – juli 2015 

Gegevens inname drinkwater m3 

 

m3 

1.044 – 3.074 

 

19.654 

fluctuatie tussen maanden, gegevens 

aug 2014 – jul 2015 

totaal debiet aug 2014 – juli 2015 

Oppompen grondwater dat op 

riool kan komen 

ja/nee -  

Lozingspunt chemische 

toiletten 

ja/nee ja, 2 stuks alleen biologisch afbreekbare middelen 

zijn toegestaan 

Gebruik chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen 

ja/nee nee  

Regenwater op riool ja/nee nee  

Zwembad - buitenzwembad in gebruik van ± 1 mei tot ± 1 september 

ca. 1.000 m3 gespuid in deze periode, 

ca. 6 m3 water per spuibeurt 

ze hebben zandfilter + chloordosering 

t.b.v. zuivering zwembadwater 

Ontwikkelingen op terrein ja/nee - ontwikkeling is stabiel. Bij eventuele 

verdere ontwikkeling zal het aantal 

eenheden afnemen en het gebruik 

intensiveren. Dit zal elkaar naar 

verwachting opheffen in relatie tot de 

afvalwaterproductie. 

 

Verschil drinkwaterinname en afvalwaterproductie 

Van de verkregen maandgegevens van de drinkwaterinname en de lozing is een staafdiagram 

gemaakt, zie navolgende figuur. In de figuur is te zien dat er soms een groot verschil is tussen de 

drinkwaterinname en de lozing van afvalwater. Bij zomerdag zou dit (deels) verklaard kunnen 

worden als gevolg van groenbesproeiing en deels verdamping van water van het zwembad. Voor 

de koudere maanden is dit verschil vooralsnog onverklaarbaar. 
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Figuur 2.1 Staafdiagram inname drinkwater en lozing afvalwater (jan – juli 2015, aug – dec 2014) 
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2.3 De Zanding 

 
2.3.1 Resumerend: kenmerken De Zanding 

 

 

 
2.3.2 Wensen en mogelijkheden 

Bij het overleg is door De Zanding aangegeven dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben 

staan en ook graag een educatieve/recreatieve functie willen meegeven aan een lokaal 

behandelingssysteem. Voorkeur gaat uit naar een natuurlijk systeem met (ook) wilgen, vanwege 

houtproductie. Meeste huisjes hebben namelijk een openhaard. Beheer en onderhoud van een 

lokaal behandelingssysteem willen ze niet doen, omdat ze daar de mankracht niet voor 

beschikbaar hebben. Er is geen ruimte beschikbaar voor behandelingssysteem op eigen terrein. 

 
2.3.3 Informatie vragenlijst en overleg 

In navolgende tabel is de verkregen informatie samengevat. Voor een volledig overzicht wordt 

verwezen naar bijlage 1. Tevens is in tabel 2.3 ook aanvullende informatie opgenomen die is 

verkregen bij het overleg zelf.  
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Tabel 2.3 Informatie De Zanding 

 

Aspect Eenheid Waarde Opmerking 

Bezetting gedurende het jaar % 20 -100 % in juli en augustus is terrein 100 % bezet 

met gemiddelde bezetting van 3,2 

personen per verblijfplaats. 

Gegevens afvalwater op riool m3 13.169 in 2014 volgens eigen debietmeter 

Gegevens inname drinkwater m3 26.688 in 2014 volgens Vitens 

Oppompen grondwater dat op 

riool kan komen 

ja/nee nee  

Lozingspunt chemische 

toiletten 

ja/nee ja, 5 stuks  

Gebruik chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen 

ja/nee nee  

Regenwater op riool ja/nee ja bij oude jaarplaatsen. Nieuwe woningen 

worden op de grachten aangesloten. 

Zwembad - binnenzwembad Net sinds oktober 2014 in bedrijf, 

zwembad wordt gehele jaar door 

gebruikt. 

Ze hebben zandfilter + chloordosering 

t.b.v. zuivering zwembadwater. Per 

spoelbeurt komt er 7 a 8 m3 water vrij. 

Afhankelijk van het seizoen is dit in de 

stille periode 1 x per week en in de 

drukke periode 3 a 4 x per week. 

Ontwikkelingen op terrein ja/nee ja ze zijn nog steeds bezig om toeristische 

plaatsen te laten vervallen en hiervoor 

woningen terug te bouwen 

 

Verschil drinkwaterinname en afvalwaterproductie 

In de tabel is te zien dat er groot verschil zit tussen de inname van drinkwater en de 

afvalwaterproductie. De Zanding geeft aan dat er in 2014 sprake is geweest van een 

waterlekkage. Of dit het volledige verschil of deel van het verschil verklaart, is niet bekend. 

 

Regenwater 

Tevens wordt er regenwater op het riool geloosd van een klein deel van het terrein (oud 

gedeelte). Exact aandeel is niet bekend. Wetende dat er ook regenwater op het vuilwaterriool zit, 

maakt het grote verschil tussen de drinkwaterinname en afvalwaterproductie des te opmerkelijker. 
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Zwembad 

Bij het overleg is de gedachte ontstaan om mogelijk het spoelwater van het zwembad niet meer 

te lozen op de riolering, maar of op de zwemplas te lozen of te infiltreren. Er is namelijk een 

aparte riolering inpandig voor het spoelwater. Deze riolering verlaat ook apart het 

zwembadgebouw waarna het vervolgens wordt opgemengd met het overige water. Het lijkt dus 

eenvoudig om het spoelwater van het vuilwaterriool af te koppelen. Of dit wettelijk gezien mag, is 

verkend (zie voor nadere toelichting paragraaf 3.3.4). 

 

Ontwikkelingen 

De ontwikkelingen op het terrein zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de 

afvalwaterproductie. Niet voor de maximale productie, maar wel voor het verloop over het jaar 

(hogere bezetting in de koudere maanden). Door De Zanding wordt aangegeven dat voor de 

toekomstige afvalwaterproductie het beste gekeken kan worden naar collegapark Droompark 

Beekbergen. Als De Zanding is uitontwikkeld, zal de afvalwaterproductie vergelijkbaar zijn met 

Droompark Beekbergen (dit park is net zo groot als De Zanding). 
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3 Schetsontwerp en bijbehorende uitgangspunten 

3.1 Lozingseisen 

 

Bij geen van de drie recreatieterreinen is oppervlaktewater in de buurt (behalve een zwemplas bij 

één van de recreatieterreinnen), zie ook rapportage vorige fase (fase 2). Dit betekent dat het 

gezuiverde water via de bodem moet worden geïnfiltreerd (eventueel indirect via een aan te 

leggen vijver/sloot). De bodemgesteldheid op de Veluwe leent zich goed voor bodeminfiltratie 

(zandgrond). 

 

Infiltratie in de bodem is echter niet toegestaan in waterwingebieden en drinkwaterbeschermings-

gebieden. Om deze reden is in de vorige fase van dit onderzoek al gecontroleerd of de 

recreatieterreinen zich in waterwin- en drinkwaterbeschermingsgebieden bevinden.  

Er is geconcludeerd dat geen van de recreatieterreinen zich bevindt in waterwingebieden en 

drinkwaterbeschermingsgebieden en dat op basis van deze informatie infiltratie in de bodem 

mogelijk is. 

 

Bij de Omgevingsdienst De Vallei is geverifieerd aan welke lozingseisen moet worden voldaan bij 

bodeminfiltratie. Om te mogen lozen in de bodem dient te worden voldaan aan het 

Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. In het geval van lozing op de bodem zal maatwerk 

nodig zijn op grond van artikel 2.2 van het Activiteitenbesluit en moet het afvalwater via een 

zuiveringstechnische voorziening gaan waarbij de te lozen kwaliteit in de bodem moet voldoen 

aan de normen beschreven in art 3.5 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel zijn de navolgende 

lozingseisen opgenomen (zie tabel 3.1). De blauw gearceerde kolommen betreft de eisen 

waaraan voldaan moet worden voor lozen in de bodem. Deze eisen zijn als uitgangspunt 

gehanteerd voor het onderzoek. 
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Tabel 3.1 Lozingseisen art 3.5 van het Acitiviteitenbesluit  

 

 Lozen op of in de bodem en in een 

aangewezen oppervlaktewaterlichaam 

Lozen in een niet aangewezen 

oppervlaktewaterlichaam 

Parameter Representatief 

etmaalmonster 

Steekmonster Representatief 

etmaalmonster 

Steekmonster 

Biochemisch zuurstof 

verbruik 

30 milligram per liter 60 milligram per liter 20 milligram per liter 40 milligram per liter 

 Chemisch zuurstof 

verbruik 

150 milligram per liter 300 milligram per liter 100 milligram per liter 200 milligram per liter 

 Totaal stikstof   30 milligram per liter 60 milligram per liter 

 Ammoniumstikstof   2 milligram per liter 4 milligram per liter 

 Onopgeloste stoffen 30 milligram per liter 60 milligram per liter 30 milligram per liter 60 milligram per liter 

 Fosfor totaal   3 milligram per liter 6 milligram per liter 

 

 

3.2 Synergievoordelen recreatieterreinen met hun directe omgeving 

In de directe nabijheid van de drie betrokken recreatieterreinen lijken geen directe 

synergievoordelen te behalen.  

 

Wel is vlakbij De Braamhorst een nertsenfokkerij gesitueerd waar mogelijke synergievoordelen 

mee te behalen zijn. In overleg met de projectgroep is besloten eventuele synergievoordelen met 

de nertsenfokkerij niet nader te verkennen. Dit vanwege de maatschappelijke gevoeligheid en het 

niet duurzame imago rondom nertsenfokkerijen. 

 

 

3.3 Afvalwaterhoeveelheden 

Van de drie betrokken terreinen zijn aanvullende gegevens opgevraagd over de ingenomen 

hoeveelheid drinkwater alsmede de geproduceerde hoeveelheid afvalwater. Deze gegevens zijn 

opgevraagd om zodoende beter beeld te krijgen bij de hoeveelheid afvalwater waarop het lokale 

behandelingssysteem moet worden afgestemd.  

 
3.3.1 Analyse De Braamhorst 

De Braamhorst heeft maar weinig gegevens over de drinkwaterinname en geen gegevens over 

de afvalwaterproductie. Dit laatste ligt ook de voor de hand, aangezien de twee rioolgemalen op 

het terrein in eigendom en beheer van de gemeente Ede zijn. Bij de gemeente Ede is nog 
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navraag gedaan of bij deze gemalen bijvoorbeeld debietmeters zijn geïnstalleerd of draaiuren 

worden bijgehouden. Dit blijkt echter niet het geval waardoor geen praktijk gegevens beschikbaar 

zijn.  

 

Bij een vervolgoverleg met de recreatiebedrijven is door de nieuwe beheerders1 aangegeven dat 

voor de toekomst niet uitgegaan moet worden van maximaal 50 % bezetting. Er zijn een aantal 

andere NCC campings gesloten waardoor ze verwachten dat de bezetting zal gaan toenemen. 

Tevens hebben ze ook zelf verdere ambities om de bezetting te verhogen. Door de nieuwe 

beheerders is aangegeven dat een bezetting van 70 % een goed en reëel uitgangspunt is voor de 

toekomst. Een gemiddelde van 2 personen per kampeerplek is en blijft een goed uitgangspunt. 

 
3.3.2 Analyse De Dikkenberg 

Bij De Dikkenberg wordt de drinkwaterinname alsmede de hoeveelheid geloosd afvalwater per 

maand bijgehouden. Deze gegevens zijn in staafdiagrammen gezet en geanalyseerd (zie bijlage 

2). Er zijn grote verschillen geconstateerd tussen de drinkwaterinname en de hoeveelheid 

geloosd afvalwater op het riool. De hoeveelheid geloosd afvalwater is (veel) minder dan de 

hoeveelheid ingenomen drinkwater. Bij zomerdag zijn deze verschillen (deels) te verklaren door 

groenbesproeiing. Echter er zijn ook grote verschillen zichtbaar in de koudere perioden. Mogelijk 

zou dit verschil ook kunnen komen door een niet goed gekalibreerde debietmeting. Uit nader 

onderzoek is naar voren gekomen dat er zinkputten (tank met open onderkant) op het terrein 

aanwezig zijn. In deze zinkputten kan onbehandeld afvalwater (deels) infiltreren in de bodem. 

Deze zinkputten zijn voorafgeschakeld aan het gemaal van de gemeente. De zinkputten zijn naar 

verwachting de reden van de (grote) verschillen tussen de drinkwaterinname en de hoeveelheid 

geloosd afvalwater.  

Noot: De gemeente Ede heeft in het archief gekeken of hier iets is terug te vinden over de 

zinkputten bij De Dikkenberg. Uit de archiefstukken blijkt dat medio jaren 80 vorige eeuw De 

Dikkenberg verplicht is aangesloten op de drukriolering. Over de zinkputten is niets genoemd. Op 

basis van de stukken zou De Dikkenberg gewoon direct hun afvalwater (dus zonder zinkputten) 

op het gemeentelijke drukriool moeten lozen. Het in gebruik zijn van de zinkputten is geen 

legitieme situatie. Naar aanleiding van deze bevinding gaat de gemeente Ede op korte termijn in 

overleg met De Dikkenberg om deze ongewenste situatie op te lossen. 

 
3.3.3 Analyse De Zanding 

Bij De Zanding wordt de drinkwaterinname per maand bijgehouden en werd tot en met 2013 ook 

de hoeveelheid geloosd afvalwater bijgehouden. Ook bij de analyse van de gegevens van De 

Zanding zijn verschillen geconstateerd tussen de drinkwaterinname en de hoeveelheid geloosd 

afvalwater op het riool (zie bijlage 2). De drinkwaterinname is doorgaans hoger dan de 

hoeveelheid geloosd afvalwater. Dit terwijl er ook nog van een beperkt deel van het terrein 

                                                        
1 Gedurende het onderzoek heeft De Braamhorst nieuwe beheerders gekregen. 
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regenwater op de riolering komt. De verschillen in drinkwaterinname tussen de jaren is ook groot. 

Dit komt mede door het feit dat het recreatieterrein volop aan het ombouwen is van een 

campingterrein naar een recreatiepark en er tevens ook nog een waterlekkage is geweest (niet 

bekend wanneer dit was). Voor de toekomstige drinkwaterinname en afvalwaterproductie heeft 

De Zanding aangegeven dat het beter is om naar de gegevens van Droompark Beekbergen te 

kijken. Droompark De Zanding zal namelijk in de nabije toekomst zowel qua grootte alsmede 

samenstelling bijna identiek  worden aan Droompark Beekbergen. Bij Droompark Beekbergen is 

zowel de drinkwaterinname alsmede de hoeveelheid geloosd afvalwater opgevraagd. Het bleek 

echter dat Droompark Beekbergen alleen drinkwatergegevens kan leveren vanaf september 

2015. Het betrekken van gegevens van slechts paar maanden kan als niet representatief worden 

beschouwd.  

 
3.3.4 Gekozen uitgangspunten voor afvalwaterhoeveelheden 

Doordat niet alle gegevens over de drinkwaterinname en/of afvalwaterproductie van de drie 

recreatieterrein bekend, betrouwbaar en/of niet representatief zijn voor toekomstige situatie, is 

besloten om gebruik te maken van kentallen voor afvalwaterhoeveelheden zoals deze zijn 

opgenomen in de leidraad Riolering. Navolgende tabel presenteert de maatgevende belasting 

voor afvalwater van bijzondere bebouwing. 

 

Tabel 3.2 Afvalwaterhoeveelheden van bijzonder bebouwing (bron: Leidraad Riolering, module B2100) 
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In de tabel is te zien dat voor recreatieparken of vakantiebungalows rekening moet worden 

gehouden met een maatgevende belasting van 10 liter per uur per bewoner. Voor campings dient 

rekening te worden gehouden met 5 liter per uur per kampeerder.  

 

Uitgaande van de stationaire DWA-belasting (periode 10 uur; van 7.00 tot 17.00 uur; Leidraad 

Riolering), resulteert dit in 100 liter per bewoner per dag op een recreatiepark en 50 liter per 

kampeerder per dag op een camping. 

 

Er is een korte verkenning uitgevoerd of het hanteren van voorgaande grondslagen enigszins in 

lijn ligt met de verkregen data van de recreatieterrein. 

 

Voor De Braamhorst wordt op basis van het bekende aantal verblijfplaatsen (130 stuks), de 

huidige 50 % bezettingsgraad en een gemiddelde van 2 personen per kampeerplek (voornamelijk 

senioren op camping De Braamhorst) een drinkwaterinname cq. afvalwaterproductie berekend 

van 195 m3 per maand. Dit komt zeer goed overeen met de opgegeven maximale waarde van 

circa 200 m3 per maand. Uitgaande van de 10 % bezetting wordt een drinkwaterinname cq. 

afvalwaterproductie verkregen van circa 40 m3
. Dit ligt wel fors lager dan de opgegeven minimum 

waarde. Dit is ook besproken met de beheerder van De Braamhorst. Hij gaf hierop aan dat de 

10 % bezetting wellicht ook wel iets te laag is ingeschat. Bij voorgaand voorbeeld is aangenomen 

dat de drinkwaterinname min of meer overeenkomt met de afvalwaterproductie, ofwel er is geen 

rekening gehouden met eventueel ‘drinkwaterverlies’ voor groenbesproeiing. 

 

Voor de De Dikkenberg en De Zanding zijn de gegevens uitgebreider verkend, omdat van deze 

terreinen ook meer informatie is verkregen. Hierbij is vooral gekeken naar de maximale aanvoer, 

aangezien de maximale aanvoer bepalend is voor de grootte van het lokaal 

behandelingssysteem. Op basis van de verkenning kan worden geconcludeerd dat het hanteren 

van de kentallen resulteert in iets hogere waarden dan in de praktijk is gemeten. Kijkend naar de 

maximale aanvoer dan is het verschil 15 – 20 %. Het hanteren van de kentallen lijkt dus ook 

enige reservestelling te geven voor het lokaal behandelingssysteem. In overleg met de 

projectgroep is besloten om de kentallen uit de leidraad als uitgangspunt te hanteren voor de 

bepaling van de afvalwaterhoeveelheden. 

 

In navolgende overzichtstabel zijn de uitgangspunten samen met de afvalwaterhoeveelheden 

gepresenteerd voor de drie betrokken recreatieterreinen. Deze tabel is de basis voor het ontwerp 

van het lokale behandelingssysteem bij de recreatieterreinen. 
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Tabel 3.3 Overzichtstabel afvalwaterhoeveelheden van de 3 betrokken recreatieterreinen 

 

 

 

Uitsluitingen bij de bepaling van de afvalwaterhoeveelheden: 

 In de huidige situatie loost zowel De Braamhorst als De Zanding deels regenwater op het 

riool. Voor de bepaling van de grootte van het lokale behandelingssysteem is aangenomen 

dat geen regenwater is aangesloten. Indien later in het onderzoek wordt besloten om een 

pilot op (één van) deze locaties uit te voeren, zal nader worden gekeken naar het afkoppelen 

van het regenwater.  

 De Dikkenberg en De Zanding hebben beide een zwembad op hun terrein. In de 

gebruiksperiode komt spuiwater vrij dat momenteel wordt geloosd op de riolering. Ter info,  

De Dikkenberg heeft een buitenzwembad waarbij de gebruiksperiode circa 5 maanden is en 

De Zanding heeft een (klein) binnenzwembad dat jaarrond in gebruik is. Spuiwater is in 

principe water met een lage vervuilingsgraad, maar bevat wel chloor cq. chloride. Er is 

verkend of het mogelijk is om spuiwater direct in de bodem te infiltreren. Volgens de provincie 

mag afvalwater met chloride-gehalten kleiner dan 100 mg/l in de bodem worden geïnfiltreerd.  

Op basis van de richtlijnen voor chloorgebruik in zwembaden mag worden verwacht dat de 

chloride gehalten in spuiwater slechts een paar mg/l chloride zal zijn. Daarmee lijkt het erop 

dat spuiwater van een zwembad direct in de bodem geïnfiltreerd zou mogen worden. Geur is 

uiteraard nog wel een aandachtspunt. Er is besloten om voor het ontwerp van de lokale 

behandelingssystemen aan te nemen dat zwembadwater niet is aangesloten op de riolering 

(en dus ook niet in het lokale behandelingssysteem hoeft te worden behandeld) en direct in 

de bodem zal worden geïnfiltreerd. 

De Braamhorst De Dikkenberg De Zanding

Verblijfplaatsen

Aantal verblijfplaatsen stuks 130 331 700

-  waarvan recreatiehuizen stuks 0 304 700

- waarvan kampeerplekken stuks 130 27 0

Gemiddeld aantal bewoners per huisje pers 0 2 4

Gemiddeld aantal kampeerders per kampeerplek pers 2 3 0

Totale capaciteit personen 260                      689                     2.800               

Maatgevende belasting

Maatgevende belasting recreatiehuis l/uur per bewoner 10 10 10

Maatgevende belasting kampeerplek l/uur per kampeerder 5 5 5

Stationaire belasting uur 10 10 10

Afvalwaterproductie

Minimale bezetting recreatieterrein % 10 30 20

Maximale bezetting recreatieterrein % 70 100 100

Minimale berekende afvalwaterhoeveelheid m3/dag 1 19 56

Maximale berekende afvalwaterhoeveelheid m3/dag 9 65 280

Gemiddelde afvalwaterhoeveelheid per jaar m3/jaar 1.670                   12.780               56.100             

Recreatieterreinen
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 De Dikkenberg en De Zanding hebben beide horecavoorzieningen op hun terrein. De 

Dikkenberg heeft één restaurant en De Zanding heeft 2 restaurants2 en 1 café. Er is een 

grove inschatting gemaakt van het aantal werknemers in deze restaurants/café in relatie tot 

de afvalwaterhoeveelheid (zie tabel 3.2, belastinggrondslag restaurant en cafés). Het effect 

van meer of minder werknemers is ook verkend. Uit deze verkenning kan worden 

geconcludeerd dat het effect van de restaurants/café bij De Dikkenberg en De Zanding 

verwaarloosbaar is ten opzichte van de totale hoeveelheid afvalwater afkomstig van de 

recreanten. Om deze reden is besloten om geen nader onderzoek uit te voeren naar de 

hoeveelheid werknemers in de restaurants/café. Vanwege het verwaarloosbare effect voor 

De Dikkenberg en De Zanding is de afvalwaterhoeveelheid afkomstig van de restaurants/café 

buiten beschouwing gelaten. 

 Bij een overleg met De Zanding op 11 februari 2016 is door De Zanding aangegeven dat het 

gebied Lageveld opnieuw wordt ingericht. Hier komt een hotel met 70 kamers en 

9 groepsverblijven à 20 personen. Het hotel krijgt ook een congresfunctie. Het Lageveld 

behoort bij Droomparken maar loost niet op het gemaal aan de Vijverlaan zijde (waar al het 

afvalwater van De Zanding op uitkomt). Het afvalwater van Lageveld wordt direct ingeprikt op 

de drukleiding bij de Arnhemseweg. Er is besloten om deze ‘lozing’ van vermoedelijk 250 tot 

300 personen niet te betrekken in het schetsontwerp. 

 

3.4 Grootte lokaal behandelingssysteem 

De betrokken recreatieterreinen hebben allen aangegeven een voorkeur te hebben voor een 

natuurlijk behandelingssysteem, hetzij een helofytenfilter of wilgenfilter. De grondslagen voor de 

benodigde voorbehandeling (verbeterde septic tank) alsmede het benodigde oppervlak van het 

filter zelf zijn voor een helofytenfilter gelijk aan een wilgenfilter3.  

 

Voor het ontwerp van de voorbehandelingstank worden diverse richtlijnen cq. meningen 

gehanteerd. Zo wordt voor een IBA-systeem voor een woning uitgegaan van 1,2 m3 inhoud per 

persoon voor de voorbehandelingstank (verbeterde septic tank). Voor de wat grootschalige 

systemen hanteren leveranciers vaak 0,75 m3 inhoud per persoon als richtlijn bij huishoudens.  

De inhoud van de verbeterde septic tank is uiteraard afhankelijk van de dagelijkse hoeveelheid 

afvalwater per persoon. De hoeveelheid is voor een camping, recreatieterrein of gezinswoning 

verschillend. Daarmee kunnen de richtlijnen ook niet zondermeer worden overgenomen. De 

verbeterde septic tank dient in ieder geval een minimale verblijftijd van 4 dagen te hebben. Op 

basis van de verwachte hoeveelheid geproduceerd afvalwater per persoon, het verwachte aantal 

personen en de richtlijnen met daarbij een minimale verblijftijd van 4 dagen is een ‘expert 

                                                        
2 De Zanding heeft in totaal 3 restaurants. Eén van de restaurants (pannenkoekenhuis) ligt aan de rand van het park en loost met 
apart rioolstelsel direct op de nabijgelegen drukriolering van de gemeente Ede. 
3 Een wilgenfilter is eventueel in staat om ook het afvalwater (grotendeels) te verdampen. Hiervoor is echter wel een veel groter 
oppervlakte nodig. Dit is niet het uitgangspunt voor onderliggend onderzoek waardoor de grondslagen voor de grootte van een 
wilgenfilter gelijk aan een helofytenfilter kunnen worden aangehouden. 
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judgement’-vertaalslag gemaakt voor het te hanteren kental voor de inhoud van de verbeterde 

septic tank per persoon. Deze kan dus ook verschillend zijn per recreatieterrein.  

Naar verwachting zal de toepassing van een verbeterde septic tank op een grotere schaalgrootte, 

zoals voor de recreatieterreinen, een aanzienlijke invloed hebben op de kosten en zal het 

waarschijnlijk interessanter zijn om bijvoorbeeld een voorbezinktank te installeren in plaats van 

een verbeterde septic tank. Een voorbezinktank heeft als voordeel dat deze kleiner kan zijn, maar 

heeft als nadeel dat er vaker slib zal moeten worden afgevoerd (indicatief paar keer per jaar), 

terwijl een verbeterde septic tank groter is, maar als voordeel heeft dat er indicatief 1 x per 5 jaar 

slib zal moeten worden afgevoerd. Vooralsnog is uitgegaan van de toepassing van een 

verbeterde septic tank (zoals deze ook gebruikelijk wordt toegepast voorafgaand aan 

helofyten/wilgenfilter) als voorbehandelingstank. 

 

Voor helofytenfilters wordt doorgaans 3 – 5 m2 per persoon (algemene richtlijn) gehanteerd 

afhankelijk van de grootte van het systeem. Aangezien het bij alle recreatieterreinen over relatief 

grote systemen gaat is besloten om de onderwaarde van 3 m2 aan te houden. Mogelijk zou de 

oppervlakte in de praktijk nog wel eens kleiner dan 3 m2 per persoon kunnen zijn, omdat: 

 Er weinig tot geen onderzoek voor handen is voor relatief grote systemen 

 Er specifiek voor dit onderzoek minder strenge lozingseisen gelden vanwege bodeminfiltratie 

van effluent (zie ook paragraaf 3.1) 

Veiligheidshalve is (vooralsnog) uitgegaan van de 3 m2 per persoon. 

 

In navolgende tabel zijn de grondslagen samen met de grootte van het systeem overzichtelijk 

weergegeven.  

 

Tabel 3.4 Overzichtstabel ontwerp van de 3 betrokken recreatieterreinen 

 

 

 

 

De Braamhorst De Dikkenberg De Zanding

Grondslagen ontwerp

Inhoud voorbehandelingstank m3/persoon 0,4 0,5 0,5

Diepte tank m 2 2,5 2,8

Grootte helofyten/wilgenfilter m2/persoon 3 3 3

Ontwerp

Inhoud voorbehandelingstank m3 73 345 1.400          

Oppervlakte voorbehandelingstank m2 36 138 500              

Oppervlakte helofyten/wilgenfilter m2 546 2.067                 8.400          

Recreatieterreinen
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3.5 Locatie voor lokaal behandelingssysteem 

In deze paragraaf is (de zoektocht naar) de mogelijke locatie voor het lokale 

behandelingssysteem voor de drie betrokken recreatieterreinen weergegeven samen met de 

aandachtspunten. 

 
3.5.1 De Braamhorst 

De beheerder van De Braamhorst heeft aangegeven dat het niet uit maakt waar het lokale 

behandelingssysteem komt zolang de campinggasten er maar geen last van hebben (zie ook 

hoofdstuk 2).  

Vanwege de relatief lage maximale bezetting van 70 % is er in principe ruimte op het terrein zelf 

voor een lokaal behandelingssysteem. In overleg met de projectgroep is besloten om niet op het 

terrein zelf afvalwater te gaan behandelen, omdat: 

 Het terrein ligt in een zandput. Mocht het lokaal systeem in de praktijk toch enige geur 

veroorzaken dan zal deze geur in de zandput blijven hangen en daarmee overlast kunnen 

veroorzaken voor de campinggasten. 

 Uit contact met de beheerder blijkt cq. is het vermoeden dat de zandput in het verleden als 

stortplaats is gebruikt. Volgens de beheerder kan hij geen schep in de grond steken zonder 

dat hij iets aan afval raakt. Het is onbekend hoe de bodemsamenstelling op De Braamhorst is 

en welke gevolgen dit heeft op de infiltratiecapaciteit van de bodem. 

Op basis van voorgaande acht de projectgroep de risico’s te groot om de lokale behandeling op 

het terrein zelf te plaatsen en is om deze reden gezocht naar een locatie nabij De Braamhorst. 

 

Ten behoeve van de ‘zoektocht’ is in eerste instantie via GoogleMaps de nabije omgeving 

verkend. De Braamhorst is omringd door bosgebied en een ander recreatieterrein. Op basis van 

het GoogleMaps-kaartje zijn 4 mogelijke zoekgebieden aangewezen (zie figuur 3.1). De locatie 

aan de linkerkant betreft de voorkeurslocatie. Deze locatie heeft de voorkeur, aangezien de 

riolering van het recreatieterrein naar deze zijde afvoert. Noot: De omcirkelde zoekgebieden zijn 

indicatief. 
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Figuur 3.1 Beoogde mogelijke locaties voor een lokaal behandelingssysteem 

 

Vervolgens is een eigendomskaart opgevraagd bij de gemeente waarin het eigendom van de 

omringende perscelen met een straal van 200 m rondom De Braamhorst is weergegeven. Deze 

is in figuur 3.2 gepresenteerd. De paars gearceerde percelen zijn in eigendom van gemeente Ede 

en de geel gearceerde vlakken zijn in eigendom van particulieren. De in figuur 3.1 opgenomen 

beoogde locaties liggen dus allemaal in percelen die eigendom zijn van gemeente Ede. 
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Figuur 3.2 Eigendomssituatie De Braamhorst 

 

Daarnaast is ook nader gekeken naar de aanwezigheid van Natuurbeschermingsgebieden, zie 

figuur 3.3. Het blijkt dat De Braamhorst voor een groot deel omringd is door Natura 2000 gebied 

en ook het eigen terrein deels in Natura 2000 gebied ligt. Het andere deel van het recreatieterrein 

is aangewezen als Groene Ontwikkelingszone (GO). Het bosgebied aan de linkerkant van De 

Braamhorst maakt onderdeel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN).  

Er is contact geweest met de bosbeheerder van de gemeente Ede om de gedachte van de 

inpassing van een natuurlijk lokaal behandelingssysteem te bespreken (zie ook bijlage 3). Hieruit 

blijkt dat het naar verwachting lastig zal zijn om een lokaal behandelingssysteem rondom De 

Braamhorst te realiseren. Het gebied bevindt zich namelijk midden in een groen 

ontsluitingsgebied (corridor) voor Flora en Fauna en wordt o.a. door wilde zwijnen gebruikt om 

van het ene naar andere gebied te komen. 
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Figuur 3.3 Overzichtskaart Natura 2000 gebied (groen gearceerd) 

 

 

Figuur 3.4 Voorkeurslocatie lokaal behandelingssysteem De Braamhorst (oranje gearceerd) 

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-1230751PTK-wga-V01-NL 

  
 

Nieuwe sanitatie recreatieterreinen 34\86 

Gedurende het onderzoek heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden bij De Braamhorst waardoor 

besloten is om niet verder te kijken naar de mogelijkheden van het lokaal behandelen van het 

afvalwater. Begin april 2016 is bekend geworden dat De Braamhorst een azc-locatie zal worden 

en stopt de camping per 1 juni 2016. Door de projectgroep is besloten om deze ontwikkeling niet 

te betrekken in onderliggend onderzoek en daarmee nader onderzoek naar het lokaal zuiveren 

van het afvalwater van De Braamhorst stop te zetten. 

 
3.5.2 De Dikkenberg 

De beheerder van De Dikkenberg heeft aangegeven dat er geen ruimte beschikbaar is voor een 

lokaal behandelingssysteem op eigen terrein en moet er naar een locatie worden gezocht in de 

nabijheid van De Dikkenberg. Hiervoor zijn dezelfde stappen doorlopen als voor De Braamhorst. 

Op basis van GoogleMaps zijn twee mogelijke locaties benoemd, zie figuur 3.5. De locatie aan de 

zuidkant is bekeken, omdat dat een redelijk ontgonnen locatie is (geen bos). De locatie aan de 

oostkant is bekeken, omdat deze locatie dicht bij het gemaal ligt waarin het afvalwater van De 

Dikkenberg terecht komt. Tevens is er een sprengbeek nabij deze oostelijke locatie. Deze 

sprengbeek valt soms droog in de zomer door te weinig aanvoerend water. De gedachte was dat 

het lozen van het effluent (behandeld afvalwater) op de sprengbeek mogelijk een positieve 

bijdrage zou kunnen hebben. 

 

 

Figuur 3.5 Beoogde mogelijke locaties voor een lokaal behandelingssysteem 
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Navolgende figuur presenteert de eigendomssituatie. De geel gearceerde vlakken zijn in 

eigendom van particulieren en de groen gearceerde percelen zijn in eigendom van 

Staatsbosbeheer. De gemeente Ede heeft op – op een kleine strook na – geen percelen in 

eigendom nabij De Dikkenberg. 

  

 

Figuur 3.6 Eigendomssituatie De Dikkenberg 

 

De Dikkenberg is volledig omringd door Natura 2000 gebied (eigen terrein is geen Natura 2000 

gebied). Beide beoogde locaties zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. Met Staatsbosbeheer is 

contact opgenomen over dit initiatief en heeft ook een verkennend overleg plaatsgevonden. 

Hieruit is de volgende informatie verkregen (zie navolgend grijs kader): 
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Op basis van het contact met Staatsbosbeheer lijkt een lokaal behandelingssysteem op één van 

de beoogde locaties niet haalbaar en zijn beide locaties afgevallen.  

 

De enige optie die eventueel nog zou kunnen is toch een lokaal behandelingssysteem op eigen 

terrein. Aan de oostkant van het terrein is circa 300 m2 aanwezig dat in de huidige situatie wordt 

gebruikt voor de opslag van groen- en snoeiafval. In overleg met de gemeente Ede zou mogelijk 

een constructie kunnen worden bedacht waarbij het groen- en snoeiafval makkelijk kan worden 

afgevoerd en dus niet hoeft te worden opgeslagen. Daarmee zou ruimte beschikbaar komen 

waarop eventueel een lokaal behandelingssysteem kan worden gerealiseerd. Vanwege de 

beperkte beschikbare ruimte van circa 300 m2
 is het niet mogelijk om een helofyten- of wilgenfilter 

te realiseren. Een helofyten- of wilgenfilter heeft namelijk circa 2.000 m2 oppervlakte nodig (zie 

ook tabel 3.4). Het aanleggen van een technisch compact systeem zou kunnen, maar heeft niet 

de voorkeur van de beheerders van De Dikkenberg (alsmede de projectgroep), vanwege het 

intensievere beheer en onderhoud van dergelijke systemen. Een optie die mogelijk kansrijk zou 

Contact Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer staat open voor dergelijke initiatieven. Zij vinden de beleidsmatige verduurzaming 

van de waterketen in het buitengebied zinvol en willen waar mogelijk daaraan ook meewerken. 

Specifiek voor de situatie bij De Dikkenberg acht Staatsbosbeheer een verdere verkenning echter niet 

zinvol. De redenen zijn navolgend samengevat. 

 

De Dikkenberg bevindt zich in een natura 2000 gebied waar zeer stringente regels gelden. Zowel qua 

natuurdoelstellingen als qua beheer. De provincie heeft daarin een belangrijke toezichthoudende taak. 

De Dikkenberg ligt in een zeer waardevol beekdal; de beek zelf heeft een hoge natuurkwaliteit. Men is 

zeer bevreesd voor ingrepen die invloed kunnen hebben op de grondwaterkwaliteit en de afvoer naar 

de beek.  

Het gebruik van een deel van het bosgebied voor waterzuivering past, nog even los van de invloed op 

het watersysteem, niet binnen de huidige natuurdoelstellingen en er is geen toegevoegde waarde voor 

het natuurgebied als zodanig. Het wordt daarom vrijwel uitgesloten dat de provincie met een dergelijke 

inrichting zal instemmen. Daar komt bij dat er een gerede angst is dat er toch iets van emissies in de 

richting van het grondwater / de beek zou kunnen afstromen.  

Uitgaande van de gedachte dat nu al het afvalwater via de riolering wordt afgevoerd is er voor hen 

eigenlijk geen directe winst te behalen. Dit in combinatie met de vrees voor een vervuiling en weinig 

kans op succes bij de provincie, heeft Staatbosbeheer doen besluiten om specifiek voor De 

Dikkenberg af te zien van een nadere verkenning naar de mogelijkheden. 
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kunnen zijn bij De Dikkenberg is een bruinkoolfilter. Dit filter wordt reeds in België toegepast en 

zou mogelijk interessant kunnen zijn, omdat dit net zoals een helofyten- of wilgenfilter een 

‘low tech’ systeem betreft. Aangezien er nog weinig informatie over dit systeem aanwezig/bekend 

is, is een nadere verkenning uitgevoerd naar de potentie van een bruinkoolfilter voor de lokale 

behandeling van afvalwater bij De Dikkenberg. De resultaten van deze verkenning zijn 

opgenomen in bijlage 4. In de verkenning is geconcludeerd dat de toepassing van een 

bruinkoolfilter perspectiefvol lijkt voor De Dikkenberg. De benodigde oppervlakte lijkt te passen en 

volgens opgaaf van leverancier zal het systeem voldoen aan de eisen voor bodeminfiltratie zoals 

gesteld in het Activiteitenbesluit. 

 

Deze informatie is uiteraard besproken met de beheerder van De Dikkenberg. De beheerder 

heeft aangegeven het bruinkoolfilter een mooi alternatief te vinden, maar het feit dat 

bruinkoolfilter geen biomassa en daarmee inkomsten genereert zoals dat wel van toepassing is 

bij een wilgenfilter is voor de beheerder een nadeel. Een optie die hun nog wel interessant leek 

was om het filterbed in te zaaien met wilde planten/- en bloemen en er een pluktuin van te 

maken. De directie/eigenaar van De Dikkenberg is echter minder enthousiast over het 

beschikbaar stellen van grond op eigen terrein. Dit is voor hun geen optie. 

 

Doordat de beoogde locaties op grond van Staatsbosbeheer al reeds zijn afgevallen en ook blijkt 

dat een oplossing op eigen terrein geen optie is voor De Dikkenberg is besloten om geen verder 

onderzoek uit te voeren naar het lokaal zuiveren van het afvalwater van De Dikkenberg. Dit 

besluit wordt mede ondersteund door nader contact met BelleAqua (leverancier bruinkoolfilter) 

over de kosten van een dergelijk systeem. Alhoewel het oppervlakte van een bruinkoolfilter circa 

6x kleiner is dan van een helofyten- of wilgenfilter zijn de kosten circa 2x hoger. Hiermee lijkt de 

toepassing van een bruinkoolfilter weinig kansrijk.  

 
3.5.3 De Zanding 

De beheerder van De Zanding heeft aangegeven dat er geen ruimte beschikbaar is voor een 

lokaal behandelingssysteem op eigen terrein en moet er naar een locatie worden gezocht in de 

nabijheid van De Zanding. Hiervoor zijn wederom dezelfde stappen doorlopen. 

 

Bij een eerder overleg met De Zanding is door het park een mogelijke locatie voor een lokale 

behandelingssysteem aangegeven, namelijk bij de ingangsweg van het park (zie rood omcirkeld 

in navolgende figuur). Deze locatie is eigendom van de gemeente Ede. Bij nadere bestudering 

gaat het om een erg smalle strook die onvoldoende ruimte biedt voor een natuurlijk 

zuiveringssysteem. Om deze reden is gezocht naar een andere locatie. De beoogde locatie is 

oranje omcirkeld weergegeven in navolgende figuur. Dit betreft een bosgebied dat in eigendom is 

van de gemeente Ede.  
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Figuur 3.7 Beoogde locatie lokaal behandelingssysteem 

 

In figuur 3.8 is de eigendomssituatie rondom De Zanding in meer detail weergegeven. De geel 

gearceerde vlakken zijn in eigendom van particulieren, de groen gearceerde percelen zijn in 

eigendom van Stichting het nationale park de Hoge Veluwe, de paars gearceerde percelen zijn in 

eigendom van de gemeente Ede, de lichtblauw gearceerde percelen zijn in eigendom van de 

Provincie Gelderland en het magenta gearceerd perceel is eigendom van Natuurmonumenten. 
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Figuur 3.8 Eigendomssituatie De Zanding 

 

De Zanding bevindt zich direct naast Natura 2000 gebied en na nadere bestudering blijkt de 

beoogde locatie voor het lokaal behandelingssysteem onderdeel te zijn van het Gelders 

Natuurnetwerk (GNN), zie ook figuur 3.9. Er is contact geweest met de bosbeheerder van de 

gemeente Ede om de gedachte van de inpassing van een natuurlijk lokaal behandelingssysteem 

te bespreken. Vanuit natuuroogpunt liggen er een aantal opgaven waarin voldaan moet worden 

(toetsing, compensatie), maar op het eerste oog lijkt de locatie niet onbespreekbaar voor de 

inpassing van een lokaal behandelingssysteem. Wel zijn er aantal aandachtspunten benoemd, 

zie bijlage 3.  

Gedurende het verder onderzoek is gebleken dat deze locatie naar verwachting zeer lastig cq. 

onhaalbaar zal zijn voor de inpassing van een lokaal behandelingssysteem. Dit vanwege de 

aanwezigheid van beschermde diersoorten in het zoekgebied (zie figuur 3.10), waaronder ook de 

das. Om deze reden is besloten dat de beoogde locatie niet realistisch is en een lokaal 

behandelingssysteem daar niet kan worden gerealiseerd. 
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Figuur 3.9 Overzichtskaart Natuurbeschermingsgebieden  

 

 

Figuur 3.10 Overzichtskaart aanwezigheid beschermde diersoorten  
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Op basis van voorgaande informatie is gekeken of er een andere mogelijke locatie nabij De 

Zanding is voor een lokaal behandelingssysteem. Een locatie die perspectiefvol lijkt is verder 

naar het zuiden gelegen (zie figuur 3.11). Deze locatie lijkt interessant omdat: 

 Deze locatie geen onderdeel uitmaakt van GNN 

 Geen bosgebied is, maar landbouwgrond  

 Er geen beschermde soorten voorkomen (op basis van figuur 3.10) 

 Deze locatie nog steeds tegenover De Zanding ligt, ofwel is nog steeds geschikt voor 

actieve/educatieve doeleinden voor bezoekers De Zanding  

 

Deze locatie kent ook aantal aandachtspunten, namelijk: 

 Perceel is particulier eigendom 

 Ligt verder van de ‘rioolinprikker’ van De Zanding, ofwel er is een langer verbindend riool 

nodig naar deze locatie. 

 

 

Figuur 3.11 Mogelijke andere locatie lokaal behandelingssysteem 

 

Er is (vooralsnog) geen verder onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze andere 

locatie.  
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3.6 Schetsontwerp 

Alhoewel De Braamhorst alsmede De Dikkenberg als mogelijke locaties voor een lokaal 

behandelingssysteem zijn afgevallen en bij De Zanding nog geen zekerheid is over de locatie, 

zijn gedurende het proces al wel schetsontwerpen gemaakt. Deze zijn navolgend gepresenteerd. 

De schetsontwerpen geven een goed beeld van het benodigd ruimtebeslag voor een lokaal 

behandelingssysteem in relatie tot de omgeving. 

 
3.6.1 De Braamhorst 

Het afvalwater op De Braamhorst verlaat op 2 verschillende locaties het terrein vanwege het 

hoogteverschil (circa 25 m verschil tussen de kuil en de hoge rand). Om deze reden zijn er in de 

huidige situatie ook twee pompgemalen op het terrein geïnstalleerd die beide op een andere 

locatie in de drukriolering inprikken. Het schetsontwerp van het lokaal behandelingssysteem voor 

De Braamhorst is navolgend weergegeven en beter leesbaar gepresenteerd in bijlage 5. 

 

 

Figuur 3.12 Schetsontwerp lokaal behandelingssysteem De Braamhorst 

 

 
3.6.2 De Dikkenberg 

Voor De Dikkenberg is geen schetsontwerp met daarbij leidinglengtes en dergelijke opgesteld, 

aangezien al vroeg in het proces duidelijk werd dat de beoogde locaties in beheer van 

Staatsbosbeheer weinig kansrijk leken. Wel is nog een globaal ontwerp gemaakt van het 

bruinkoolfilter op eigen terrein. Deze is navolgend weergegeven. 
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Figuur 3.13 Globaal ontwerp lokaal behandelingssysteem De Dikkenberg  

 
3.6.3 De Zanding 

Het schetsontwerp van het lokaal behandelingssysteem voor De Zanding is navolgend 

weergegeven en beter leesbaar gepresenteerd in bijlage 5. 
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Figuur 3.14 Schetsontwerp lokaal behandelingssysteem De Zanding 
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4 Kosten-baten analyse 

4.1 Financieel  

Ten behoeve van de financiële uitwerking is in overleg met de projectgroep besloten om alleen de 

casus voor De Zanding uit te werken. Voor de overige 2 locaties is geen financiële verkenning 

gemaakt, aangezien deze locaties definitief niet meer in beeld zijn voor een lokaal 

behandelingssysteem.  

De investeringskosten, exploitatiekosten alsmede de jaarlijkse kosten (incl. afschrijving) zijn 

inzichtelijk gemaakt. Dit is ook afgezet tegen het centraal zuiveren, inclusief aanvoerend 

rioolstelsel. 

 

Uit nader onderzoek komt naar voren dat specifiek voor de situatie van De Zanding er geen 

knelpunt met de riolering is. Dit is in principe niet erg, aangezien de legitimiteit van dit onderzoek 

niet lokaal moet worden gezocht maar bovenregionaal (zie grijs kader voor verdere toelichting). 

Recreatieterrein De Zanding loost direct met hun eigen drukriolering op een vrijverval stelsel van 

de gemeente Ede. Dit riool heeft ruim voldoende capaciteit beschikbaar omdat op het vrijverval 

stelsel ook regenwater wordt geloosd afkomstig van de woningen van de kern Otterlo (ofwel het 

is een gemengd stelsel). Dit vrijverval stelsel komt uit bij een persgemaal van het waterschap 

nabij de kern Otterlo. Vervolgens wordt het afvalwater middels een persleiding naar 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede getransporteerd. Het gehele rioleringstracé vanaf De Zanding 

naar rwzi Ede is circa 15 kilometer. 

 

Reflectie doel van onderzoek: 

Het doel van het onderzoek is altijd geweest om te inventariseren of en welke mogelijkheden er 

bij recreatieterreinen zijn om afvalwater lokaal te behandelen en een of meer lokale pilots voor te 

bereiden. Bij het zoeken van mogelijk locaties was alleen de bereidheid van de ondernemer om 

mee te denken/werken een belangrijke voorwaarde. De aanwezigheid van een lokaal probleem of 

knelpunt is niet aan de orde geweest. Was dat wel het geval geweest dan hadden we (= 

projectteam) de aanvlieg route anders gelegd en hadden we eerst gekeken naar gebieden met 

mogelijke knelpunten en daarna naar de recreatieterreinen die hier het knelpunt mede 

veroorzaken. 

 

    Zie voor vervolg volgende bladzijde 
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De legitimiteit van dit onderzoek moet in dit geval niet lokaal worden gezocht maar 

bovenregionaal. Om te voorkomen dat we op de middel lange termijn overbelasting (en dus 

vervangingsinvesteringen) in het drukriool krijgen, zoeken we nu naar mogelijkheden om enkele 

grote lozers hun eigen afvalwater lokaal te laten zuiveren. Een pilot bij De Zanding kan er dus toe 

leiden dat in 2020 op grotere schaal recreatiebedrijven worden afgekoppeld waardoor het 

drukriool in de gemeente Ede ook in de komende decennia voldoende capaciteit heeft om 

burgers in het buitengebied te blijven ontlasten. 

 

 

Aangezien er geen knelpunt is (en vervanging van het riool ook nog lang niet op de planning 

staat), is door de gemeente Ede gekeken of ze op basis van de drukriolering bij andere 

recreatieterreinen een vertaalslag kunnen maken naar hoeveel meter drukriolering er gemiddeld 

bij een recreatieterrein vervangen en/of uitgebreid zou moeten worden om zodoende deze 

waarde te hanteren in de financiële verkenning voor de casus De Zanding. Dit blijkt echter zeer 

lastig tot onmogelijk. Drukrioolstelsels bestaan doorgaans uit een behoorlijke ‘kerstboom’ aan 

leidingen van grote stukken drukriolering met meerdere pompen achter elkaar waarbij een 

recreatieterrein nooit alleen verantwoordelijk is voor een capaciteitsprobleem in een 

verzamelleiding. Zie ook ter beeldvorming navolgend grijs kader. 

 

Cijfers drukriolering: 

Volgens de recent opgestelde Benchmark Rioleringszorg ligt er 28.000 kilometer aan 

drukriolering in Nederland samen met 143.500 pompunits. Dit betekent dat er gemiddeld ruim 

5 pompunits zijn op 1 strekkende kilometer drukleiding. Deze situatie is niet geheel te vergelijken 

met de casus van De Zanding, aangezien dit een zeer grote lozer is, maar het geeft wel aan dat 

een gemiddeld drukrioolstelsel veel pompputten kent. 

 

 

Om deze reden is besloten om bij de financiële verkenning in eerste instantie als uitgangspunt te 

hanteren dat er geen nieuwe drukriolering behoeft te worden aangelegd en/of te worden 

uitgebreid en deze situatie af te zetten tegen het lokaal behandelingssysteem en vervolgens te 

verkennen hoeveel drukriolering aangelegd zou mogen worden om op gelijke kosten te komen 

met het lokaal behandelingssysteem. 
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4.1.1 Financiële uitgangspunten 

 

Navolgend zijn de financiële uitgangspunten opgenomen ten behoeve van de financiële 

verkenning. 

 

Algemeen: 

 De afschrijvingstermijn voor civiele (C) onderdelen is 50 jaar. 

 De afschrijvingstermijn voor werktuigbouwkundige (W) en elektrotechnische (E) onderdelen is 

15 jaar 

 De afschrijvingstermijn voor de leidingen van de drukriolering is 50 jaar. 

 Voor de basale afweging van de kosten is ervoor gekozen om voor de jaarlijkse 

afschrijvingskosten de investering te delen door de afschrijvingstermijn. Rekenvoorbeeld: Stel 

dat een pompput EUR 10.000 kost. Op basis van ervaring kan worden gesteld dat 30 % civiel 

is en 70 % werktuigbouwkundig/elektrotechnisch, ofwel EUR 3.000 is civiel en EUR 7.000 is 

W/E. Civiel wordt in 50 jaar afgeschreven, ofwel EUR 60 per jaar en W/E wordt afgeschreven 

in 15 jaar, ofwel EUR 467 per jaar. Totale afschrijving per jaar is dan EUR 527 per jaar. 

 Voor de jaarlijkse onderhoudskosten voor civiele onderdelen is 0,5 % van de civiele 

investering aangehouden 

 Voor de jaarlijkse onderhoudskosten voor werktuigbouwkundige/elektrotechnische 

onderdelen is 3 % van de W/E investering aangehouden 

  Voor de elektriciteitsprijs is gerekend met tarief van EUR 0,12 per kWh (grootgebruikers 

tarief) 

 Voor de bepaling van het gemiddeld aantal vervuilingseenheden (v.e.’s), die in de jaarlijkse 

kosten wordt meegenomen alsmede voor het terugrekenen van de totaal jaarlijkse kosten per 

v.e., is rekening gehouden met de volgende vrachten: 

 

Tabel 4.1 Aangehouden vracht per kampeerder/recreant 

 

Parameter Eenheid Waarde 

CZV g per persoon per dag 90 

N-Kjeldahl g per persoon per dag 11 

 

De CZV-vracht is gebaseerd op een recent verschenen artikel4 waarbij in Frankrijk bij 

4  recreatiebedrijven het afvalwater is geanalyseerd. Deze vracht is iets lager dan de vracht 

zoals we deze in Nederland hanteren voor huishoudelijk afvalwater. Deze is namelijk circa 

100 g per persoon per dag (Stowa-rapportage, nummer 1998-40). De verklaring die in het 

recent verschenen artikel is gegeven voor de lagere CZV-vracht is dat 

                                                        
4 C. Boutin, S. Prost-Boucle en M. Boucher (2010)  Robustness of vertical Reed Bed Filters facing loads variations: the particular case 
of campsites, Proceedings of the 12th IWA Specialized Group Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 3-8 oktober 
2010, San Servolo, Venetië, Italië, blz 177-185. 
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kampeerders/recreanten doorgaans simpele maaltijden bereiden en ook minder grijswater 

produceren. Dit is een aannemelijke verklaring. Om deze reden is de waarde van 90 gram 

gehanteerd. 

 

De stikstof-vracht (N-Kjeldahl) is gehanteerd conform de Stowa-rapportage (nummer  

1998-40). De stikstof-vracht in huishoudelijk afvalwater wordt namelijk hoofdzakelijk 

veroorzaakt door urine. Het lijkt niet aannemelijk dat kampeerders/recreanten meer of minder 

zullen plassen dan thuis. 

Voor de casus van De Zanding (2.800 personen maximaal en een jaargemiddelde bezetting 

van circa 55 %) betekent dit dat sprake is van 1.440 v.e.’s à 150 g TZV5.  

 

Drukriolering + centraal zuiveren: 

 De jaarlijkse operationele kosten voor het zuiveren van het afvalwater door waterschap Vallei 

en Veluwe exclusief kapitaallasten bedraagt circa EUR 20 per v.e. Voor de kapitaalslasten 

dient rekening te worden gehouden met circa EUR 10 per v.e. (bron: waterschap Vallei en 

Veluwe) 

 Energiegebruik transport afvalwater: 0,36 kWh per m3 (bron: Stowa-rapportage, nummer 

2015-W-02) 

 

Lokaal zuiveren  

 

Onderstaande opsomming is richtlijn van leverancier helofytenfilter (Rietland): 

 De afschrijvingstermijn van het helofytenfilter is 50 jaar 

 Voor de toplaag van het helofytenfilter is een afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd 

 Inspectie en controle helofytenfilter: 1 x per jaar; EUR 1.500 per keer 

 Maaien helofytenfilter: 1 x per 2 jaar; EUR 0,25 per m2 

 Leegzuigen verbeterde septic tank: 1 x per 5 jaar; EUR 30 per m3 

 Energiegebruik pompen helofytenfilter: 6 kWh per persoon per jaar 

 

Algemeen: 

 Er is (vooralsnog) geen rekening gehouden met de kosten voor separate infiltratievoorziening 

 Er dient voor casus De Zanding een drukrioolleiding te worden aangelegd naar het 

helofytenfilter van 427 m met diameter van rond 125 mm (zie schetsontwerp, paragraaf 3.6) 

 
  

                                                        
5 TZV is Totaal Zuurstof Verbruik. Per etmaal is gemiddeld 150 g zuurstof nodig om het door één persoon geproduceerde afvalwater 
af te breken. 
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4.1.2 Resultaat  

In navolgende tabel zijn resumerend de ontwerp parameters opgenomen van het lokaal 

behandelingssysteem (helofytenfilter) samen met de kosten. 

 

 

Tabel 4.2 Resultaat lokaal behandelingssysteem (helofytenfilter) 

 

ONTWERP  

Drukleiding 427 m 

Diameter leiding 125 mm 

Inhoud voorbehandelingstank (verbeterde septic tank) 1.400 m3 

Oppervlakte voorbehandelingstank 500 m2 

Oppervlakte helofytenfilter 8.400 m2 

KOSTEN  

Kosten realisatie, excl. BTW EUR 1.170.000 

Jaarlijkse afschrijving EUR 33.200 

Jaarlijkse exploitatiekosten EUR 15.400 

Totaal jaarlijkse kosten EUR 48.600 

Totaal jaarlijkse kosten per v.e. (afgerond) EUR 34 

 

In de tabel is te zien dat de aanleg van dit helofytenfilter circa EUR 1,2 miljoen zal gaan kosten. 

De totale jaarlijkse kosten voor het lokale behandelingssysteem zijn EUR 34 per v.e..  

 

Tabel 4.3 presenteert de resultaten van het centraal behandelen van afvalwater.  

 

 

Tabel 4.3 Resultaat centraal behandelingssysteem (rwzi) 

 

ONTWERP  

Drukleiding 0 m 

Diameter leiding 125 mm 

KOSTEN  

Kosten realisatie, excl. BTW EUR 0 

Jaarlijkse afschrijving EUR 14.400 

Jaarlijkse exploitatiekosten EUR 31.200 

Totaal jaarlijkse kosten EUR 45.600 

Totaal jaarlijkse kosten per v.e. (afgerond) EUR 32 
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In de tabel is te zien dat de totale jaarlijkse kosten per v.e. voor het centraal behandelen van het 

afvalwater op de rwzi EUR 32 zijn per v.e.. en daarmee iets goedkoper is dan het lokaal 

behandelen. Gezien de nauwkeurigheid van de verkenning kunnen deze kosten als vergelijkbaar 

worden beschouwd.  

 

Dit houdt niet in dat nu ook sprake is van een zelfde doelmatigheid. Deze jaarlijkse kosten 

moeten in het kader van het onderzoek namelijk als volgt worden geïnterpreteerd: 

Er is nu als uitgangspunt gehanteerd dat de riolering voldoende capaciteit heeft. De aanleiding 

van het onderzoek is dat er in een versneld tempo capaciteitsproblemen in het drukrioolstelsel 

ontstaan als gevolg van de toenemende verstedelijking en functieverandering in het buitengebied 

waarop tijdig moet worden voorgesorteerd.  

Stel dat bij De Zanding de capaciteit van de riolering niet voldoende is en zal moeten worden 

uitgebreid dan is het lokaal behandelen van het afvalwater al snel in het voordeel ten opzichte 

van het centraal behandelen op de rwzi. 

 

Als we het beschouwen in relatie tot de huidige situatie bij De Zanding dan is het lokaal 

behandelen van het afvalwater lokaal of centraal even doelmatig. 

 

Aangezien de kosten van het lokaal of centraal behandelen al in de huidige situatie min of meer 

vergelijkbaar zijn, is geen nadere verkenning meer uitgevoerd naar hoeveel drukriolering 

aangelegd zou mogen worden om op gelijke kosten uit te komen (de kosten zijn immers al 

vergelijkbaar). 

 

In navolgende subparagraaf zijn een aantal optimalisaties van het lokaal behandelingssysteem 

besproken. 

 
4.1.3 Optimalisaties  

Bij de financiële verkenning in voorgaande subparagraaf is uitgegaan van algemene richtlijnen 

voor het lokaal natuurlijk behandelingssysteem (voor helofytenfilter 3 m2 oppervlakte per persoon 

en dat voorafgaand aan het helofytenfilter een verbeterde septic tank wordt geplaatst). Plaatsing 

van een verbeterde septic tank bij een dergelijke grote casus als De Zanding resulteert in een 

aanzienlijke tank van 1.400 m3 en daarmee ook in aanzienlijke kosten. Het plaatsen van een 

voorbezinkingsstap in plaats van een verbeterde septic tank zou weleens een veel goedkopere 

oplossing kunnen zijn voor de grote casus bij De Zanding. Dit geldt tevens voor het helofytenfilter. 

Gezien de relatief soepele lozingseisen bij infiltratie van effluent in de bodem in vergelijking met 

lozing op oppervlaktewater zou het helofytenfilter mogelijk kleiner gedimensioneerd kunnen 

worden. Hierover is contact opgenomen met een leverancier van helofytenfilters, te weten 

Rietland. Uit dit contact zijn een aantal interessante aanpassingen en (innovatieve) optimalisaties 

van een helofytenfilter naar voren gekomen voor de casus De Zanding, namelijk:  
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1. Toepassing voorbezinking in plaats van verbeterde septic tank en kleiner helofytenfilter 

2. Toepassing voorbezinking in plaats van verbeterde septic tank en toepassing belucht 

helofytenfilter 

3. Toepassing composterend filter als voorbehandelingsstap en nageschakeld een belucht 

helofytenfilter 

 

Tabel 4.4 presenteert een overzichtstabel van de kenmerken (en de verschillen) van het 

‘conventionele’ helofytenfilter, inclusief oorbehandeling en de drie optimalisaties. 
 

Tabel 4.4 Overzichtstabel met daarin de kenmerken van het conventionele helofytenfilter, incl 

voorbehandeling en de optimalisaties voor casus De Zanding 

  

 Conventioneel 

helofytenfilter 

Optimalisatie 1. 

Voorbezinking 

en kleiner 

helofytenfilter 

Optimalisatie 2. 

Voorbezinking en 

belucht 

helofytenfilter 

Optimalisatie 3. 

Composterend filter en belucht 

helofytenfilter 

VOORBEHANDELING     

Type  Verbeterde 

septic tank 

Voorbezinking Voorbezinking Composterend filter, inclusief 

roosterzeef voor grofvuil 

Inhoud  1.400 m3 90 m3 90 m3 n.v.t. 

Oppervlakte  500 m2 47 m2 47 m2 1.680 m2 

Gevolgen exploitatie 1 x per 5 jaar 

ledigen 

2 x per jaar 

ledigen 

2 x per jaar ledigen 1 x per 6 jaar afvoeren compost 

1 x 2 weken afvoeren grofvuil 

Aandachtspunt    Dient bij voorkeur geplaatst te 

worden op ca. 100 m van de 

dichtstbijzijnde bebouwing in 

verband met mogelijk optredende 

geur. 

HELOFYTENFILTER     

Type Conventioneel Conventioneel 

met kleiner 

oppervlakte 

Belucht Belucht 

Oppervlakte 8.400 m2 5.600 m2* 1.500 m2 600 m2 

Gevolgen exploitatie  Lagere kosten 

maaien 

Lagere kosten 

maaien. 

Hogere energie en 

onderhoudskosten 

i.v.m. benodigde 

blower 

Lagere kosten maaien. 

Hogere energie en 

onderhoudskosten i.v.m. 

benodigde blower en extra 

pompput voor aanvoer op 

composterend filter 
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 Conventioneel 

helofytenfilter 

Optimalisatie 1. 

Voorbezinking 

en kleiner 

helofytenfilter 

Optimalisatie 2. 

Voorbezinking en 

belucht 

helofytenfilter 

Optimalisatie 3. 

Composterend filter en belucht 

helofytenfilter 

Gevolgen afschrijving   Kortere 

afschrijvingsperiode 

25 jaar i.p.v. 50 jaar 

Kortere afschrijvingsperiode 

25 jaar i.p.v. 50 jaar 

* Rietland heeft bevestigd dat een kleiner oppervlakte van 2 m2 per persoon i.p.v. 3 m2 mogelijk is bij de relatief 

soepele lozingseisen bij bodeminfiltratie. 

 

In tabel 4.4 is te zien dat de benodigde oppervlakte voor het lokaal systeem, aanzienlijk afneemt 

bij de verschillende optimalisaties. Deze zakt van totaal 8.900 m2 naar respectievelijk 5.650, 

1.550 en 2.280 m2 voor achtereenvolgens optimalisatie 1, 2 en 3. 

 

Tabel 4.5 presenteert een overzicht van de kosten van de verschillende optimalisaties. 

 

 

Tabel 4.5 Resultaat optimalisaties lokaal behandelingssysteem  

 

 Optimalisatie 1. 

Voorbezinking en 

kleiner 

helofytenfilter 

Optimalisatie 2. 

Voorbezinking en 

belucht helofytenfilter 

Optimalisatie 3. 

Composterend filter en 

belucht helofytenfilter 

ONTWERP    

Drukleiding 427 m 427 m 427 m 

Diameter leiding 125 mm 125 mm 125 mm 

Inhoud voorbehandelingstank (voorbezinking) 90 m3 90 m3 90 m3 

Oppervlakte voorbehandelingstank 47 m2 47 m2 - 

Oppervlakte composterend filter - - 600 m2 

Oppervlakte helofytenfilter 5.600 m2 1.500 m2 1.680 m2 

KOSTEN    

Kosten realisatie, excl. BTW EUR 725.000 EUR 372.000 EUR 421.000 

Jaarlijkse afschrijving EUR 22.300 EUR 13.300 EUR 16.150 

Jaarlijkse exploitatiekosten EUR 10.800 EUR 12.800 EUR 15.100 

Totaal jaarlijkse kosten EUR 33.100 EUR 26.100 EUR 31.250 

Totaal jaarlijkse kosten per v.e. (afgerond) EUR 23 EUR 18 EUR 22 

 

In tabel 4.5 is te zien dat alle optimalisaties resulteren in lagere investeringskosten en ook lagere 

jaarlijkse kosten in vergelijking met het centraal zuiveren alsmede het ‘conventionele’ 
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helofytenfilter zoals uitgewerkt in de vorige subparagraaf (jaarlijkse kosten van EUR 32 – 34 per 

v.e.). De optimalisatievarianten zorgen voor een besparing van circa EUR 10 tot 15 per v.e. ten 

opzichte van deze EUR 32 – 34 waarbij het grootste kostenvoordeel wordt behaald bij 

optimalisatie 2 (belucht helofytenfilter). Dit kan worden gezien als een groot verschil waarmee het 

lokaal behandelen van het afvalwater met een geoptimaliseerd helofytenfilter een zeer 

perspectiefvolle oplossing is voor buitengebieden. 

 

Conclusie 

De aanleg van een lokaal behandelingssysteem, zijnde een ‘conventioneel’ helofytenfilter bij De 

Zanding zorgt in de huidige situatie niet voor een kostenbesparing, aangezien er geen knelpunten 

zijn in de riolering bij De Zanding. Redenerend vanuit de aanleiding van het onderzoek en 

verondersteld dat de capaciteit van de riolering niet voldoende is en zal moeten worden 

uitgebreid, dan is het lokaal behandelen van het afvalwater van De Zanding al snel in het 

voordeel ten opzichte van het centraal behandelen op de rwzi. Helemaal indien één van de 

optimalisaties van het helofytenfilter wordt toegepast met een duidelijke voorkeur voor het 

innovatieve belucht helofytenfilter. Het belucht helofytenfilter resulteert in de laagste jaarlijkse 

kosten van omgerekend EUR 18 per v.e.. Ten opzichte van het centraal behandelen van het 

afvalwater (EUR 32 per v.e.) wordt een besparing van EUR 15 per v.e. gerealiseerd. 

 

4.2 Verdeling van kosten 

 

Tussen gemeente en waterschap 

Voor het beheer van de waterketen is een pragmatische taak- en kostenverdeling van kracht. De 

gemeente is overeenkomstig haar wettelijke taak verantwoordelijk voor de inzameling en het 

transport van huishoudelijk afvalwater. De kosten daarvan kunnen worden gedekt middels de 

rioolheffing. Het waterschap is verantwoordelijk voor het zuiveren en dekt haar kosten uit de 

zuiveringsheffing. Voor de aanleg, beheer en onderhoud van IBA’s zijn in het verleden 

afzonderlijke afspraken gemaakt die veelal per waterschap verschillen. 

 

Bij de aanleg van lokale voorzieningen, zoals in dit onderzoek wordt onderzocht, zullen veelal 

nieuwe afspraken over de verdeling van kosten en opbrengsten gemaakt moeten worden. Soms 

kunnen daarvoor bestaande afspraken over beheer en onderhoud van IBA’s worden gebruikt 

maar in de meeste gevallen is er toch sprake van een afwijkende situatie. 

 

De primaire gedachte is dat met de aanleg van lokale voorzieningen wordt bespaard op de 

kosten voor aanleg of herinvestering in de riolering en op de kosten van transport; uit die 

besparing zullen de extra kosten voor de aanleg en onderhoud van een lokaal filter moeten 

worden gefinancierd. Het lijkt voor de hand te liggen dat de kosten voor de lokale zuivering voor 

rekening komen van de gemeente; zij hebben het meeste belang bij de besparing op het 
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transport. Maar daarmee neemt de gemeente nadrukkelijk een zuiveringstaak over die eigenlijk 

bij het waterschap ligt. De zuiveringsheffing die het waterschap kan innen voor het zuiveren van 

afvalwater zou in dat geval geheel of gedeeltelijk aan de gemeente (als beheerder) kunnen 

worden uitgekeerd.  

 

Welk deel van de zuiveringsheffing aan de gemeente kan worden uitgekeerd is veelal onderwerp 

van discussie. De zuiveringsheffing is opgebouwd uit overhead (kantoorpersoneel, kosten voor 

monitoring et cetera), investeringslasten (afschrijving installaties) en operationele kosten 

(energieverbruik, dagelijks beheer, chemicaliën verbruik). Bij lokale voorzieningen nemen de 

operationele kosten van het waterschap af; de investeringskosten en overhead worden, zeker op 

de korte termijn, niet lager. Het belang dat het waterschap op de lange termijn heeft bij het 

geleidelijk aan afkoppelen van grotere lozers in het buitengebied zal bepalend zijn voor de 

bereidheid om in meer of mindere mate vanuit de zuiveringsheffing bij te dragen aan lokale 

voorzieningen.  

 

Aangezien met een pilot uitvoering wordt gegeven aan het beleid van het waterschap wordt 

geadviseerd de zuiveringsheffing in het geheel aan te wenden voor de cofinanciering van een 

eventuele pilot. Daarbij moet worden aangetekend dat wellicht een herberekening van het 

daadwerkelijk geloosde aantal v.e.’s op zijn plaats is. 

 

Tussen gemeente en derden 

Nadrukkelijk is in dit project gezocht naar een participatie van de recreatieondernemers en het 

creëren van een meerwaarde voor andere partijen (landbouw, Staatsbosbeheer). Hoe groter die 

meerwaarde hoe groter ook de bijdrage die aan die partijen mag worden gevraagd. Aan de 

andere kant zouden andere partijen ook een bijdrage kunnen leveren aan het beheer of de 

inrichting van een zuiveringsinstallatie, daarvoor zouden zij een vergoeding kunnen krijgen. In het 

meest vergaande geval was het zelfs mogelijk geweest dat een ondernemer voldoende ruimte op 

eigen terrein zou hebben gehad en zijn eigen afvalwatervoorziening daar had kunnen bouwen. 

Daarmee komt er – naast gemeente en waterschap - een derde partij bij die financiële belangen 

heeft. 

 

In het hypothetische geval dat een ondernemer zijn eigen afvalwater zuivert zou hij om de kosten 

te dekken kunnen worden vrijgesteld van rioolbelasting en zuiveringsheffing. Daar staat dan 

tegenover dat hij zelf alle kosten moet dragen voor inrichting, beheer en onderhoud. Voor een 

dergelijke vergaande oplossing bleek geen van de ondernemers te voelen. 

 

Bij de huidige voorstellen - zoals die zich gedurende het project hebben ontwikkeld -  is de 

betrokkenheid van de ondernemers marginaal; dat betekent dat de ondernemer niet zal mee-

investeren; de kosten en baten zullen onderling wel verrekend moeten worden: 
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 In het (fictieve) geval van De Dikkenberg was het de bedoeling om een bruinkoolfilter te 

voorzien op het terrein van De Dikkenberg. Voor het gebruik van de grond zou een 

pachtovereenkomst kunnen worden gesloten en er zou een zakelijk recht kunnen worden 

gevestigd waardoor De Dikkenberg een jaarlijkse vergoeding zou kunnen krijgen. 

 Bij De Braamhorst was het de planning om een helofytenfilter te voorzien, buiten het 

recreatieterrein. De camping heeft hier geen baat bij maar ook (nauwelijks) last van. Er lijkt in 

dit geval geen aanleiding te zijn voor nadere financiële afspraken. 

 Bij De Zanding is er de mogelijkheid om buiten het recreatiepark een innovatief helofytenfilter 

aan te leggen. Dit filter zal door De Zanding gebruikt kunnen worden in haar duurzame 

imago. Indien daarvoor extra investeringen/kosten gemaakt moeten worden (vlonderpaden) 

dan ligt het voor de hand een deel van de extra kosten met De Zanding te verrekenen hetzij 

door jaarlijks de kosten te verrekenen hetzij door eenmalige afkoop.  

 

Mocht het zo zijn dat het filter bij De Zanding wordt gerealiseerd (overige 2 zijn reeds afgevallen) 

dan wordt geadviseerd de huidige riool- en zuiveringsheffing intact te laten (daarin hebben en 

nemen de recreatiebedrijven immers geen verantwoordelijkheid) en eventuele verrekening van 

kosten of opbrengsten via een privaatrechtelijk contract voor de levensduur van het filter vast te 

leggen. 

 

4.3 Maatschappelijk 

In deze paragraaf beschrijven we in kwalitatieve zin de maatschappelijke kosten en baten van de 

drie aanvankelijk voorgestelde lokale zuiveringssystemen (niet zijnde de optimalisaties, zoals 

besproken in paragraaf 4.1.3) en vergelijken deze met een drukrioolsysteem dat aansluit op de 

rwzi (de nul-situatie). 

 

Bij de kosten – baten analyse is uitgegaan van de volgende 4 systemen: 

0. Drukriolering: Op het recreatieterrein wordt het afvalwater onder vrij verval ingezameld. Via 

een of meer verzamelputten wordt het water in het drukriool gepompt. Via een serie 

pompputten komt het water op de zuivering waar het via voorbezinking, beluchting, 

defosfatering en nabezinking schoon genoeg is om op het oppervlaktewater te lozen. Het 

bezonken slib wordt via vergisting voor een deel omgezet in biogas; het overblijvende slib 

wordt afgevoerd. 

1. Verticaal doorstroomd helofytenfilter (VHF): Op het recreatieterrein wordt het afvalwater 

onder vrij verval ingezameld. Via een verbeterde septic tank, inclusief vetvang waarin vet en 

zwevende delen worden gescheiden van het afvalwater wordt het afvalwater via een 

horizontale drain in het VHF gebracht. Het water percoleert door het filterbed waar 

chemische en biologische processen zorgen voor een zuivering van het afvalwater. Onder in 

het filter wordt het gezuiverde water via een drain afgevoerd naar een put. Vandaar uit zal 
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het in de bodem worden geïnfiltreerd. Onder het helofytenfilter wordt een folieafdichting 

aangebracht waarmee wordt voorkomen dat afvalwater direct in de bodem kan infiltreren.  

2. Verticaal doorstroomd helofytenfilter in combinatie met bos (VHF+B): Het eerste deel van 

het proces is hetzelfde als bij de vorige variant. Het door het VHF gezuiverde water wordt nu 

niet op een plek in de bodem geïnfiltreerd maar wordt ondiep via een drainagesysteem ter 

beschikking gesteld van de beplanting. Dit kan een wilgenbos zijn (dan mag het natter 

worden) maar kan ook bestaan uit planten en struiken in het aangrenzende natuurgebied of 

op het recreatieterrein zelf. Het water met daarin nog een beperkte hoeveelheid nutriënten 

wordt voor het merendeel door de planten opgenomen; mogelijk zal een klein deel in 

perioden dat de hoeveelheid neerslag groter is dan de verdamping naar het grondwater 

infiltreren. 

3. Bruinkoolfilter (BKF): Op het recreatieterrein wordt het afvalwater onder vrij verval 

ingezameld. Via een vetvang en een voorbezinktank waarin vet en zwevende delen worden 

gescheiden van het afvalwater wordt het afvalwater via een horizontale drain in een 

bruinkoolfilter ingebracht. Het water percoleert door het bruinkool waar chemische en 

biologische processen zorgen voor een zuivering van het afvalwater. Onder in het filter 

wordt het gezuiverde water via een drain afgevoerd naar een put. Vandaar uit zal het in de 

bodem worden geïnfiltreerd. 

 

De drie lokale varianten worden aan de hand van een aantal van tevoren door de projectgroep 

vastgestelde criteria met elkaar vergeleken. Het gaat daarbij om: 

a) Het optreden van emissies 

b) De mogelijkheden van medegebruik (multifunctionaliteit) 

c) De mogelijkheden tot het (terug)winnen van energie en grondstoffen 

d) De ecologische waarden 

e) De mogelijke betrokkenheid van lokale partijen (impact op lokale economie) 

f) De landelijke voorbeeldwerking 

g) De impact op het totale riolerings- en afvalwatersysteem 

h) De impact op de dier- en volksgezondheid 

 

Emissies 

Emissies naar het watersysteem 

Afvalwater bevat organische stof, meststoffen, microverontreinigingen en ziekteverwekkers. In de 

nul-situatie wordt op de rwzi het organische stof voor een belangrijk deel verwijderd en de 

meststoffen (N en P) voor circa 80 %. Microverontreinigingen (waaronder zware metalen en 

medicijnresten) en pathogenen worden deels afgebroken en deels via het slib verwijderd. Het 

effluent van de rwzi (met daarin nog 20 % N en P, en alle niet verwijderde microverontreinigingen 

en mogelijke pathogenen) wordt geloosd op het oppervlaktewater. De lozing vindt plaats op 
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zodanig groot oppervlaktewater dat de waterkwaliteitsnormen niet overschreden worden. Het 

zuiveringsslib wordt vergist en het restant wordt verbrand. 

 

Bij de drie lokale alternatieven vindt de zuivering en dus ook de lozing van het gezuiverde 

afvalwater lokaal plaats. Bij deze systemen is de verwijdering van de organische stof 

vergelijkbaar met de nul-situatie, de verwijdering van N is gemiddeld genomen iets minder, maar 

van P (bij toepassing van ijzerhoudend filtermateriaal), microverontreinigingen en pathogenen 

over het algemeen iets beter. Dit laatste geldt niet of kan nog niet met voldoende zekerheid 

worden gezegd voor het bruinkoolfilter. Bij het bruinkoolfilter wordt geen P verwijderd en is nog 

geen onderzoek bekend naar microverontreinigingen en pathogenen.  

Er wordt in tegensteling tot de nul-situatie niet geloosd op het oppervlaktewater maar in de 

bodem. Daarbij geldt dat de bodem nog een belangrijke zuiverende werking heeft (vergelijk ook 

de veel toegepaste zandfilters op rwzi’s). De kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de 

gangbare normen voor een bodemlozing. In de bodem zullen door biologische afbraak en 

bodemchemische processen een deel van de nog aanwezige verontreinigingen verder worden 

afgebroken. In de bodem zal, afhankelijk van de wijze waarop het restwater in de bodem wordt 

gebracht (VHF versus VHF+B), een deel van de meststoffen worden opgenomen door de 

planten/bomen. 

Door toepassing van de lokale systemen zal de emissie naar het oppervlaktewatersysteem 

afnemen (dat geldt voor alle stoffen); de emissie naar de bodem neemt toe maar door de 

zuiverende werking van de bodem zal hier verdergaande zuivering plaats vinden. Met het 

natuurlijk filter wordt voldaan aan de vigerende regelgeving ten aanzien van bodemlozingen.  

De aanwezigheid van grote natuurlijke waarden kan aanleiding zijn nader hydrologisch en 

hydrochemisch onderzoek te doen naar de werkelijke verspreiding van schadelijke stoffen naar 

het grondwater. 

 

Emissies naar de lucht 

Het verwerken van afvalwater kan geuremissies veroorzaken. In de nul-variant zijn de locaties 

van een rwzi meestal zo gekozen dat de geuroverlast bij omwonenden beperkt zijn of zijn er 

andere maatregelen genomen. Bij de lokale systemen (VHF) blijkt uit ervaringen elders in het 

land dat geuremissies bij een goede aanleg vrijwel niet optreden en zeker niet erger zijn dan 

geuremissies die zich soms bij rioolgemaaltjes voor doen. Of dat ook geldt voor een bruinkoolfilter 

(BKF) is niet bekend; Nederlandse ervaringen zijn er echter nog niet. 

 

Overige emissies 

In de nul-variant bezinken grovere delen en slib; hoewel dit slib wordt vergist blijft er een 

reststroom aan slib over die uiteindelijk moet worden afgevoerd. 
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De lokale systemen hebben allen een bezinkput waarin het ruwe slib bezinkt. Hier vindt een 

geleidelijke afbraak van organische stof plaats. Afhankelijk van de grootte van de voorbezinktank 

zal frequent tot eens in de paar jaar slib (naar de rwzi) moeten worden afgevoerd.  

 

Mogelijkheden tot medegebruik 

In de nul-situatie wordt het afvalwater direct naar de rwzi getransporteerd, er is geen sprake van 

medegebruik. De aanwezigheid van een drukriool zou eventueel gebruikt kunnen worden voor 

het aanbrengen van een glasvezelkabel door de leiding. Over de vraag of dit kan en wat de 

consequenties zijn is echter nog veel discussie. 

 

Het VHF en VHF+B zijn landschapselementen. Afhankelijk van de plaats waar ze worden 

aangebracht kan het leiden tot een verhoging van de landschappelijke waarden. Vooral het 

VHF+B biedt verschillende mogelijkheden tot medegebruik, zoals een doolhof, een natuur-

educatief pad, een erfafscheiding, een geriefbosje (voor de houtproductie) en dergelijke. Riet- en 

wilgenfilters leveren biomassa die gebruikt kan worden voor de omzetting tot compost (een 

belangrijke bodemverbeteraar).  

In geval van een bruinkoolfilter is veel minder (tot geen) medegebruik mogelijk.  

 

De aanwezigheid van het natuurlijk filter kan door de betrokken ondernemer gebruikt worden ter 

ondersteuning van zijn duurzame imago en beeldvorming. 

 

Energie en grondstoffen 

In de nul-situatie worden energie en grondstoffen in beperkte mate teruggewonnen. Energie 

wordt teruggewonnen via slibvergisting. Uit het afvalwater kan via struvietprecipitatie het 

merendeel van de opgeloste fosfor worden teruggewonnen; dit gebeurt echter niet op de 

zuiveringen Ede en Bennekom. In principe zou er per v.e. per jaar circa 25 kWh aan elektrische 

energie kunnen worden gewonnen en circa 275 g fosfor (50 % van de beschikbare fosfor). Ruim 

80 % van de opgeloste stikstof wordt door het zuiveringsproces omgezet in luchtstikstof en 

ontwijkt. Dit zuiveringsproces (beluchting) kost relatief veel energie (gemiddeld over Nederland  

27 kWh per v.e.). De resterende fosfor en stikstof blijven gebonden in het slib en worden 

afgevoerd naar de slibverbranding.  

 

Er zijn in het kader van de ‘Energie- en grondstoffen fabriek’ initiatieven om meer grondstoffen 

(zoals eiwitten, polymeren en vezels) uit afvalwater terug te winnen. In de toekomst zullen naar 

verwachting op een rwzi steeds meer waardevolle stoffen en energie gewonnen kunnen worden. 

Vanwege de omvang van de stromen en de benodigde techniek zal hier altijd sprake zijn van een 

industriële schaal. 
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Het transport van afvalwater naar een rwzi kost energie. Bij grotere afstanden (meer dan 17 km) 

weegt het terug winnen van energie niet meer op tegen de energie die nodig is voor het transport 

(zie ook het kader). De Dikkenberg en De Braamhorst liggen ruim binnen die grens; De Zanding 

ligt op die grens.  

 

Bij de lokale systemen kunnen energie en grondstoffen eveneens 

worden teruggewonnen maar daarbij zullen vanwege de schaal 

over het algemeen wel andere methoden worden gebruikt.  

Op lokale schaal kan biogas worden gewonnen - bijvoorbeeld in 

een UASB-septic tank die als voorbehandelingsstap voor een 

helofytenfilter zou kunnen worden geplaatst. De hoeveelheid terug 

te winnen gas in relatie tot de investering en de complexheid van 

de technische voorzieningen is echter beperkt. De ‘energie-winst’ 

zal bij lokale systemen zoals in dit project onderzocht meer in de 

besparing op het energieverbruik moeten worden gezocht (zie 

kader hiernaast) dan in het terugwinnen ervan. Het 

zuiveringsproces zelf vergt geen aanvullende energie (behalve 

voor de aanvoerpompen). Waardoor ten opzichte van de rwzi een 

besparing van 27 kWh per v.e. wordt bereikt. Noot: Voor het 

belucht helofytenfilter is deze besparing beperkter (besparing zal 

dan indicatief 9 kWh per v.e. zijn). 

 

Bij het VHF en VHF+B zal een deel van de nutriënten door het riet 

of de beplanting worden opgenomen; hoeveel dat is, is afhankelijk 

van het type systeem, de oppervlakte, de aard van het gewas en 

het moment van maaien. Door het gewas te oogsten en te 

composteren kunnen deze nutriënten als bemesting in de 

kringloop worden teruggebracht. Een deel van de stikstof zal via nitrificatie/denitrificatie in het 

filterbed als luchtstikstof ontwijken. Een deel van de fosfor zal in het filterbed aan de 

bodemdeeltjes adsorberen. Bij het revitaliseren van het filter (na 25 jaar) kan het filterbed worden 

afgegraven en als mest6 in de landbouw worden verwerkt. 

Bij het toepassen van houtige gewassen (wilgen) kan energie worden gewonnen door het 

vergassen/verbranden van het snoeihout. 

Onduidelijk is nog hoe het bruinkoolfilter in relatie tot N en P precies werkt en in welke mate 

fosfaatvastlegging, bijvoorbeeld door toevoeging van een extra filterlaag, mogelijk is. Onduidelijk 

is dan ook in hoeverre N en P bij dit systeem kunnen worden teruggewonnen. 
  

                                                        
6 De huidige mestwetgeving staat dit nog niet toe; het afgegraven filtermateriaal zal waarschijnlijk als slib moeten worden afgevoerd. 

In het project DEUGD is berekend 

dat de productie aan biogas circa 

60 kWh per v.e. per jaar bedraagt; 

30 kWh verdwijnt in de vorm van 

warmte; circa 25 kWh kan als 

elektrische energie worden 

teruggewonnen. Bij de prijs van 

EUR  0,20 per kWh is dat EUR 4,80 

per v.e. per jaar. 

 

Voor het project Blankenham is 

berekend dat het transport van 

afvalwater over een afstand van 

20 km via drukriolering circa 

EUR 5,60 aan energiekosten per v.e. 

per jaar kost. 

 

Vergelijken we beiden, dan kost het 

transport van afvalwater over 17 km 

evenveel als het aan energie op de 

zuivering kan opleveren.  
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De ecologische waarden 

De nul-situatie heeft geen noemenswaardige ecologische waarden. Hooguit kan de lozing van 

relatief warm effluent op het oppervlaktewater in koude winters bijdragen aan het openhouden 

van wakken die door watervogels kunnen worden benut.  

 

Het VHF en VHF+B vormen een broed- en foerageergebied voor kleine zangvogels. 

Wilgenaanplant kan afhankelijk van de inrichting ook bijdragen aan het biotoop voor amfibieën en 

bijzondere planten. 

 

De lokale economie 

De nul-situatie heeft geen noemenswaardige effecten op de lokale economie.  

Lokale systemen lenen zich bij uitstek om tegen een vergoeding door lokale partijen beheerd en 

onderhouden te worden. Aanwonenden of de parkbeheerders kunnen als locatiemanager 

dagelijks toezicht houden, aanspreekpunt zijn voor bewoners, eventuele monitoring uitvoeren en 

als schakelpunt fungeren naar gemeente en waterschap. De aangrenzende boer of een lokaal 

loonbedrijf kan het daadwerkelijke maaibeheer en ander onderhoud uitvoeren; daarbij kan hij het 

maaisel desgewenst op eigen bedrijf composteren of anderszins nuttig aanwenden (stalstrooisel, 

houtkachel). 

 

Het op een duurzame wijze verwerken van afvalwater kan door het recreatiebedrijf gebruikt 

worden in haar profilering/uitstraling en daarmee een extra toegevoegde waarde aan het bedrijf 

geven. 

 

Door de eigen afvalwatervoorziening wordt het recreatiebedrijf niet meer door het rioolstelsel 

belemmerd in haar ontwikkelingsmogelijkheden; het systeem kan eenvoudig aan een toe- of 

afnemende vraag worden aangepast. 

 

De landelijke voorbeeldwerking 

De nul-situatie heeft geen landelijke voorbeeldwerking. Het systeem is vergaand ingeburgerd. 

 

Lokale systemen die bij recreatieterreinen in het buitengebied worden aangelegd om het 

bestaande drukriool te ontlasten zijn, anno 2016, nog een unicum en hebben een belangrijke 

landelijke voorbeeldwerking. Daarbij gaat het naast de fysieke werking van het systeem, die op 

zich genoegzaam bekend is, vooral om de maatschappelijke inpassing van het systeem en de 

toegevoegde waarde die het heeft voor het duurzame imago van het bedrijf/de streek, de 

mogelijkheden om daadwerkelijk energie te besparen en grondstoffen te hergebruiken en om het 

vervullen van de lokale ecologische en economische functies.  
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Alle drie de oplossingen zullen zich, afhankelijk van de uiteindelijke inrichting en beheerkeuzes, 

de eerste jaren na aanleg mogen verheugen op landelijke belangstelling; dat geldt met name voor 

het VHF+B en het BKF die als concept nieuw zijn. 

 

De impact van het systeem op het bestaande afvalwaterstelsel 

Uitgangspunt bij de vergelijking is dat op alle locaties het drukrioolstelsel tegen zijn maximale 

capaciteit aan loopt. Extra afvoer is in die situatie slechts mogelijk na het plaatsen van extra 

drukrioolgemaaltjes en/of het vergroten van de capaciteit van de leidingen.  

 

Door het lokaal afkoppelen van enkele grote lozers en hier een lokale voorziening te treffen kan 

er voor de komende jaren voldoende capaciteit op het centrale stelsel worden vrijgemaakt om de 

autonome groei in het gebied op te vangen. Met name recreatieterreinen die op het eind van een 

drukrioolstreng liggen hebben bij afkoppelen een ontlastend effect op het gehele systeem. 

Afhankelijk van de lokale situatie kan het afkoppelen van het recreatieterrein leiden tot een 

ontlasting van het riool tot meer dan 50 %. (5 km drukriool, 100 woningen, 1 camping met 

300 huisjes).  

 

De invloed op volksgezondheid en diergezondheid 

Het gaat hier vooral om pathogenen (ziekteverwekkers) en microverontreinigingen die invloed 

kunnen hebben op de gezondheid van mens en dier. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is 

al aangegeven dat pathogenen in een natuurlijk filter door de bodempassage over het algemeen 

beter verwijderd worden dan in een rwzi; de verwijderingsrendementen van medicijnresten en 

hormoonsysteem verstorende stoffen verschillen sterk per stof maar zijn globaal vergelijkbaar 

met de nul-variant.  

Of er gevaar ontstaat voor de volksgezondheid wordt vooral bepaald door de mate van 

blootstelling.  

 

In geval van de nul-variant is er (behoudens ernstige calamiteiten zoals leidingbreuk) slechts 

contact in geval van beheer en onderhoud aan pompen en op de rwzi zelf. Door lozing van het 

effluent - waarin nog steeds pathogenen aanwezig zijn - op het oppervlaktewater, kan via contact 

met het oppervlaktewater gevaar voor de volksgezondheid optreden. Aangezien meestal op groot 

oppervlaktewater geloosd wordt en dit water geen zwemwaterfunctie heeft is het gevaar beperkt 

en maatschappelijk geaccepteerd. Dierlijke pathogenen kunnen zich (voor zover zij in het 

oppervlaktewater overleven) zich nog wel enigszins verspreiden.  

 

Bij lokale systemen kan eveneens bij onderhoud aan pompen contact met het afvalwater 

optreden. Onder normale omstandigheden zijn er geen situaties waarbij ongezuiverd afvalwater 

in contact met derden kan komen.  
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Bij alle drie de lokale systemen is een bodemlozing voorzien. De zuiverende werking van de 

bodem zorgt voor een 100 % verwijdering van eventueel nog aanwezige pathogenen.  

 

In het landelijk gebied liggen tal van IBA’s en helofytenfilters. Hoewel er geen onderzoek naar is 

gedaan zijn er geen voorbeelden van gebieden waar mensen als gevolg van de daar aanwezige 

IBA’s of helofytenfilters ziek zijn geworden of gezondheidsklachten hebben.  

 

4.4 Globale duurzaamheidsscan 

Om de vier scenario’s (drukriool, helofyten, helofyten + wilgen en het bruinkoolfilter) met elkaar te 

kunnen vergelijken is een duurzaamheidsscan uitgevoerd. 

De projectgroep heeft in totaal 24 parameters benoemd en de drie lokale systemen op een schaal 

van 5 met de nul-variant (drukriool) vergeleken. De gehanteerde schaalverdeling was: 

-2   veel slechter (of duurder) dan de nul-variant 

-1  slechter (of duurder) 

0  min of meer gelijkwaardig 

+1  beter (of goedkoper) 

+2  veel beter (of veel goedkoper) dan de nul-variant 

De beoordeling van de parameters vond plaats in de vergadering van de projectgroep van 

2 maart 2016. Daarbij is voor de inschatting gebruik gemaakt van Best Professional Judgement.  

 

Niet iedere parameter is voor elk van de betrokken partijen even relevant. Elke partij kon voor 

zichzelf, op een schaal van 0 – 5 aangeven hoe belangrijk de parameter voor haar is. 0 is totaal 

onbelangrijk, 5 is zeer belangrijk. Een parameter die een 0 scoort telt voor de betreffende partij in 

het geheel niet mee; een parameter die 5 scoort juist heel zwaar. Op basis van de waardering 

kan een waarderingscijfer worden berekend op basis van het gewogen gemiddelde.  

 

De schaal van het waarderingscijfer loopt van -2 tot +2. Zij heeft geen absolute waarde maar 

dient vooral ter onderlinge vergelijking. 

 

Resultaten  

De scan leidt tot de volgende waarderingscijfers: 

 
1) Hoe hoger meer punten hoe hoger de waardering (de score is gebaseerd op het gewogen gemiddelde, 

het aantal gescoorde punten ten opzichte van het maximum aantal te scoren punten. Indien een 
criterium voor een partij niet belangrijk tellen de punten van dat criterium niet mee.) 

Waarderingscijfer gemeente waterschap ondernemers Omwonenden

Drukriolering 0 0 0 0

Helofytenfilter (de Braamhorst) 40 29 17 40

Helofyten + Wilgenfilter (de Zanding) 56 44 40 70

Bruinkoolfilter (de Dikkenberg) 30 33 -8 0
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2) De waardering van de ondernemers is op basis van de reacties van de ondernemers samengesteld; de 
waardering van de omwonenden is ingeschat. 

 

De volledig ingevulde tabel is opgenomen in bijlage 6. 

 

Uit de duurzaamheidsscan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Een helofytenfilter gevolgd door wilgen (VHF+B) lijkt voor iedereen het meest aantrekkelijk te 

zijn cq. het best te scoren 

 Het bruinkoolfilter (BKF) is het minst aantrekkelijk en is uit ondernemersperspectief zelfs 

negatief. Dit heeft te maken met het feit dat er (mogelijk) wel gebruiksbeperkingen zijn maar 

dat er eigenlijk voor de ondernemer geen voordelen tegenover staan. Voor het waterschap 

scoort het bruinkoolfilter iets beter dan het helofytenfilter (VHF) omdat zij extra waarde 

toekennen aan het toepassen van innovatieve technieken 

 Indien een lokaal systeem ook een positieve invloed heeft op de omgeving (landschap, 

natuur, medegebruik) zoals bij het VHF+B dan kunnen omwonenden er veel profijt van 

hebben. 

 De ondernemers lijken het minste belang te hebben bij de lokale systemen. 

 Geuroverlast en volksgezondheid zijn de parameters die door elke stakeholder belangrijk 

worden gevonden 
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5 Juridische, beleidsmatige en strategische 
aspecten 

5.1 Juridische aspecten (bron Saniwijzer.nl) 

De juridische aspecten hebben betrekking op: 

 De zorgplicht van gemeente en waterschap 

 De eisen die gesteld worden aan afvalwater inrichtingen in het buitengebied (met name 
ten aanzien van de lozing van afvalwater) 

 De regels ten aanzien van eigendom en beheer 

 

De volgende wetten, besluiten en regelingen zij van toepassing op het afvalwaterbeheer in het 

buitengebied: 

Wetten: 

 Wet milieubeheer (Wm) 

 Waterwet 

 Gemeentewet 

 Wet Bodembescherming 

 Wet gemeentelijke watertaken (gebaseerd op Wm, Waterwet en Gemeentewet) 

 

Besluiten: 

 Besluit lozingen Buitengebied (gebaseerd op Wm, Wet bodembescherming en 
Waterwet) 

 Besluit lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op Wm, Wet bodembescherming en 
Waterwet) 

 Besluit lozing buiten inrichtingen (gebaseerd op Wm, Wet bodembescherming en 
Waterwet) 

 Activiteiten besluit (gebaseerd op Wm en Waterwet) 

 

Regelingen: 

 Regeling lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op besluit lozing afvalwater 
huishoudens) 

 

De zorgplicht. 

Gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 Wm een zorgplicht ten aanzien van de inzameling 

en het transport van stedelijk afvalwater. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de 

Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 hebben gemeenten daarbij meer flexibiliteit dan in 

het verleden en kunnen zij in plaats van aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool ook 

gebruik maken van afzonderlijke systemen of andere passende systemen als daarmee eenzelfde 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=10.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WIJZIGINGSWET%20GEMEENTEWET,%20ENZ.%20%28VERANKERING%20EN%20BEKOSTIGING%20VAN%20GEMEENTELIJKE%20WATERTAKEN%29
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WIJZIGINGSWET%20GEMEENTEWET,%20ENZ.%20%28VERANKERING%20EN%20BEKOSTIGING%20VAN%20GEMEENTELIJKE%20WATERTAKEN%29


 

 
 

 

 

 

Kenmerk R001-1230751PTK-wga-V01-NL 

  
 

Nieuwe sanitatie recreatieterreinen  

 

65\86 

graad van milieubescherming wordt bereikt. Dat laatste moet blijken uit het Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP)7. 

 

Daarmee wordt een belangrijke rol weggelegd voor het GRP. Voordat het toepassen van andere 

systemen in het GRP kan worden opgenomen is echter de nodige ervaringen met dergelijke 

systemen vereist. Het opdoen van dit soort ervaringen is een belangrijke functie van projecten 

zoals in dit onderzoek worden onderzocht.  

 

In het derde lid van artikel 10.33 Wm is ook de mogelijkheid van ontheffing van de zorgplicht 

opgenomen. De provincie is hiertoe de bevoegde instantie Van de ontheffingsmogelijkheid wordt 

met name gebruik gemaakt voor de buiten de bebouwde kom gelegen gebieden (het 

buitengebied) waar de kosten voor aanleg van riolering aanzienlijk kunnen zijn. In de gebieden 

waar de gemeente ontheffing heeft gekregen van de zorgplicht moet de houder van het 

afvalwater zelf zorgen voor de (adequate) verwijdering van het afvalwater. 

 

Dit biedt verschillende mogelijkheden voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied.  

De keuze uit deze mogelijkheden en de doelmatigheidsafweging ligt primair bij de gemeente.  

 

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet; die waarschijnlijk vanaf 2018 van kracht 

zal zijn. Mogelijk/waarschijnlijk zal de rol van de provincies kleiner worden en vervalt de 

goedkeuring door de provincies dan.  

In de delen van het buitengebied, waar door de provincie ontheffing is verleend voor de 

gemeentelijke afvalwaterzorgplicht, moeten burgers en bedrijven zelf zorgen voor zuivering van 

huishoudelijk afvalwater. Zij moeten daarbij voldoen aan de vigerende regelgeving met betrekking 

tot lozingen.  

De afweging of riolering wel of niet doelmatig is, en de keuze van alternatieve systemen wordt 

vastgelegd in het GRP. De gemeente maakt deze keuze in overleg met het waterschap en de 

provincie. Hoewel het GRP niet formeel goedgekeurd hoeft te worden door het waterschap, dient 

het waterschap op grond van artikel 4.23, eerste lid Wm wel betrokken te worden bij de 

voorbereiding van het plan. De provincie kan, waar dit nodig wordt geacht, op grond van artikel 

4.24, Wm de gemeenteraad een aanwijzing geven met betrekking tot de inhoud van het GRP. 

De gemeente blijft echter wel de verantwoordelijke instantie voor het instellen van de rioolheffing 

zoals genoemd in het voorgestelde artikel 228a van de Gemeentewet.  

Deze rioolheffing is sinds 2008 verbreed. Artikel 228a van de Gemeentewet biedt de gemeente 

de mogelijkheid om de lozer financieel hetzelfde te behandelen als degene die wordt aangesloten 

op de riolering. Om de kosten in de rioolheffing te kunnen meenemen, moet een eventuele lokale 

voorziening een gemeentelijke voorziening zijn. Dat is het geval als de gemeente, volgens het 

                                                        
7 Onderzoek en pilotprojecten zullen de basis zijn om in de nieuwe GRP’s de mogelijkheid van het toepassen van afzonderlijke 
systemen op te nemen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXV/i3/Artikel228a/
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GRP, de voorziening beheert. Uit de opbrengst van de gemeentelijke rioolheffing mag de aanleg, 

het beheer en onderhoud van de voorziening bekostigd worden. 

 

Met het inrichten en beheren van de voorgestelde lokale varianten blijft de gemeente voldoen aan 

haar zorgplicht. Samen met het waterschap heeft een adequate doelmatigheidsafweging 

plaatsgevonden. Aanleg en beheer blijven onder verantwoordelijkheid van de gemeente; de 

kosten ervan kunnen worden gedekt uit de rioolheffing. Opname van de mogelijkheid tot lokale 

zuiveringen in het buitengebied in het GRP is gewenst. 

 

Voorwaarden voor lozing van afvalwater 

Als niet wordt aangesloten op de riolering, dan geldt voor particulieren het Besluit lozing 

afvalwater huishoudens (Hoofdstuk 3) en voor inrichtingen8 het Activiteitenbesluit (Hoofdstuk 

3.1.4) en voor nog een aparte groep het Besluit lozen buiten inrichting. De besluiten zijn 

gebaseerd op de Waterwet en de Wet Milieubeheer. 

 

Lozingen vanuit inrichtingen: 

Als een bedrijf op grond van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu nodig 

heeft zullen lozingseisen in een individuele omgevingsvergunning worden opgelegd. Overige 

inrichtingen krijgen geen vergunning. Van deze bedrijven wordt geacht dat ze zich houden aan 

het Activiteitenbesluit. 

 

Overige lozingen: 

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt het lozen dat plaatsvindt door of namens de 

gemeente in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat betreft 

de zorgplicht voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm  en de zorgplichten voor 

afstromend hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6 Waterwet. Het GRP heeft 

hierbij een centrale rol. Het gaat hier om de volgende gemeentelijke lozingen: 

 Vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14)  

 Vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15), en  

 Vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het 

oppervlaktewater (artikel 3.16) 

In artikel 3.14 en 3.15 van het besluit lozen buiten inrichtingen staat dat lozen in het 

oppervlaktewater is toegestaan, indien het stelsel voorkomt op het in het gemeentelijk 

rioleringsplan opgenomen overzicht. 

In paragraaf 3.4, art. 3.6 lid 2 is in het besluit lozen buiten inrichtingen bepaalt: het lozen van 

huishoudelijk afvalwater in de bodem is toegestaan indien het lozen plaats vindt buiten een 

bebouwde kom als de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuivering technisch 

                                                        
8 Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (WM art. 1.1) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk10/Titel105/Artikel1033
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/#Hoofdstuk3_1_Artikel35
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werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan een bepaalde afstand in meters in 

combinatie met een aantal inwonerequivalenten. 

a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten 

b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten 

c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten 

d. 1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en 

e. 3000 meter bij 100 tot en met 200 inwonerequivalenten 

Artikel 3.6 lid 4 stelt vervolgens dat indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt 

dan de afstanden genoemd in dat lid, het bevoegd gezag (indien het belang van de bescherming 

van de bodem of de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet) bij 

maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toestaan. 

Doelmatigheid is daarvoor een criterium waarbij aanvullend kan worden bepaald dat het water 

eerst door een zuiveringsvoorziening wordt geleid. 

 

Artikel 3.6 lid 5 geeft grenswaarden die bij het lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of 

oppervlaktewater niet overschreden mogen worden. Deze zijn opgenomen in tabel 3.6. (idem als 

tabel 3.5 Activiteitenbesluit). Dit vijfde lid is niet van toepassing op het lozen van minder dan 

6 inwonerequivalenten, indien het huishoudelijk afvalwater is geleid door een 

zuiveringsvoorziening (VST). 

 

 

 

In artikel 3.6 lid 8 wordt gesteld dat het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming 

van het milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door 

hem vast te stellen termijn bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat 

lid genoemde waarden behoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij: 

a. Andere waarden vaststellen 

b. Bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient 

te worden geleid 

 

Parameter
Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Biochemisch zuurstof verbruik 30 60 20 40

Chemisch zuurstof verbruik 150 300 100 200

Totaal stikstof - - 30 60

Ammoniumstikstof - - 2 4

Onopgeloste stoffen 30 60 30 60

Fosfor totaal - - 3 6

Tabel 3.6 [waarden in milligram per liter]

Lozen op of in de bodem en in een 

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet-aangewezen 

oppervlaktewaterlichaam
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Uit overleg met het ministerie van I&M (George Stobbelaar) blijkt dat waterschap en gemeente 

veel vrijheden hebben om tot aangepaste voorzieningen in het buitengebied te komen. Het 

belangrijkste criterium is dat met de voorziening eenzelfde graad aan milieubescherming wordt 

bereikt als met het conventionele alternatief (aansluiten op riool en zuivering op centrale rwzi).  

Op welke wijze die ‘zelfde graad aan milieubescherming’ moet worden bepaald laat de wetgever 

open. Waterschap en gemeente moeten daar zelf uitkomen. Daarbij behoeft ook niet iedere lozer 

aan dezelfde eisen te voldoen. Het is toegestaan bij woningen x en y in het geheel geen 

voorziening aan te leggen en bij woningen a – q voorzieningen die juist beter zuiveren; het gaat 

uiteindelijk om de totale belasting. De schaal waarop de afwegingen plaats mogen vinden is 

overigens niet bepaald.  

Het GRP is het belangrijkste toetsingskader voor de voorzieningen in het buitengebied.  

 

Het ministerie van I&M werkt momenteel aan een beleidsvisie ‘Duurzaam beheer afvalwater’ dit 

kan de huidige regelgeving op termijn doen veranderen. Men is zeer geïnteresseerd in pilots als 

deze.  

 

Met de lokale alternatieven wordt gebruik gemaakt van artikel 3.6 lid 4. Het gezuiverde water 

voldoet naar verwachting aan de eisen die gesteld worden aan een bodemlozing. In zeer 

kwetsbare gebieden kan worden overwogen de lozingsnormen te verscherpen. 

 

Beheer en eigendom. 

De Waterwet bepaalt in art. 3.4.lid 1 dat de zuivering vanuit een openbaarriool plaats vindt in een 

inrichting onder de zorg van een waterschap. De exploitatie kan plaats vinden door het 

waterschap of een andere rechtspersoon. 

In art. 3.4 lid 2 wordt aangegeven dat het betrokken waterschap én de raad van de betrokken 

gemeente kunnen besluiten, indien dat aantoonbaar doelmatiger is, dat de zuivering onder de 

zorg van de gemeente valt.  

 

Artikel 4 van het besluit lozing afvalwater huishoudens bepaalt dat de gemeenten via een 

maatwerkvoorschrift eisen kunnen stellen aan de lozing op het riool / de zuiveringsinrichting ‘ter 

bescherming van de doelmatige werking van de voorziening voor het beheer van het afvalwater’ 

 

Waterschap en gemeente zullen afspraken moeten maken over het beheer en eigendom (en de 

verdeling van de kosten). 

 

Conclusie  

Maatwerkoplossingen zijn nu al mogelijk. Het waterschap en de gemeente zijn beiden bevoegd 

gezag en kunnen gezamenlijk bepalen welke voorzieningen op welke locatie het meest doelmatig 

zijn. Wel is het gewenst een en ander zoveel mogelijk in het GRP (of soortgelijke plannen) te 
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verankeren. Afhankelijk van de (kwetsbaarheid van de) locatie en zouden aangepaste eisen aan 

de lozing gesteld kunnen worden. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over eigendom, 

beheer en onderhoud. 

 

5.2 Beleidsmatige aspecten 

De gemeente Ede en waterschap Vallei en Veluwe kennen verschillende beleidsdocumenten op 

grond waarvan de voorgenomen maatregelen in de waterketen kunnen worden onderbouwd. 

De belangrijkste met de meest relevante passages worden hier kort genoemd. 

 

Waterbeheerprogramma 2016 – 2021, partnerschap als watermerk, september 2015 

In het waterbeheerprogramma wordt de waterketen vooral beschouwd in relatie tot het 

watersysteem en de maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele relevante passages: 

 

‘We beheren afvalwaterketen en watersysteem als één geheel samen met onze partners 

Oppervlaktewater, grondwater en afvalwater zijn niet alleen aan elkaar verbonden, maar ook met 

het bodemsysteem. De taken en verantwoordelijkheden hiervoor liggen bij verschillende partijen. 

Het is onze ambitie om de hele waterhuishouding (oppervlakte-, grond- en afvalwater) aan te 

sturen als één systeem vanuit een gezamenlijke en integrale benadering. Zodoende kan het 

optimale resultaat worden bereikt in waterkwaliteit, waterkwantiteit en de maatschappelijke kosten 

van het waterbeheer. Dit doen we in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, Vitens en 

bedrijfsleven. Daarbij beginnen we met kleine initiatieven om werkenderwijs onze meerwaarde en 

de toename in efficiëntie aan te tonen.’ 

 

‘De bevolkingsgroei is de komende tijd beperkt en in delen van het gebied is er zelfs sprake van 

krimp. Hierdoor verandert de aanvoer naar onze zuiveringen. Dat vraagt om een flexibelere 

manier van omgaan met de gehele waterketen. Ons uitgangspunt hierbij is dat de zuiveringen 

niet hydraulisch uitgebreid worden. Samen met onze partners toetsen we dit uitgangspunt, bij 

nieuwe ontwikkelingen, aan doelmatigheid en maatschappelijke kosten. De komende tijd richten 

we ons meer op de optimalisatie van het beheer van onze installaties, waarbij we op zoek gaan 

naar een meer dynamische relatie tussen de waterketen en het watersysteem. 

Maar niet alleen de hoeveelheden veranderen, de samenstelling van het afvalwater verandert 

ook. 

We hebben meer te maken met nieuwe stoffen in het afvalwater, zoals microplastics, 

medicijnresten en hormoonverstorende stoffen. De aanwezigheid van deze complexe stoffen 

heeft gevolgen voor het zuiveringsproces. Omdat de zuiveringen niet ontworpen zijn op het 

verwijderen van deze stoffen, komen deze stoffen gedeeltelijk in het oppervlaktewater terecht. 

Deze stoffen kunnen effecten hebben op waterplanten en -dieren. We hebben recent nieuw 

beleid vastgesteld, waarbij we inzetten op bewustwording over het gebruik van deze stoffen en 

het scheiden bij de bron. Op die manier kunnen we deze verontreinigingen aanpakken daar waar 
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dit het meest efficiënt is. Wij initiëren samen met partners en in het bijzonder drinkwaterbedrijf 

Vitens, innovatieve voorbeeldprojecten gericht op bron- en ketenaanpak, en maken hier nadere 

afspraken over.  

De veranderende houding in de samenleving betekent voor de waterketen meer behoefte aan 

transparantie en communicatie op maat. De omgeving waarin we werken wordt steeds 

complexer. Onze rol als partner willen we ook in de waterketen blijven waarmaken. Dat gaat 

verder dan informeren, we willen met de samenleving en het bedrijfsleven samenwerken om hun 

èn onze doelen te bereiken.’ 

 

‘Doelen en maatregelen 2021 

Wij hebben zicht op de maatregelen in de infrastructuur die nodig zijn om de uitdaging met 

betrekking tot de nieuwe stoffen en klimaatverandering het hoofd te bieden. 

 We maken inzichtelijk waar de knelpunten in ons gebied (komen te) liggen met betrekking tot 

klimaatverandering 

 We zetten in op bewustwording bij de burgers van het effect van de klimaatverandering en 

het lozen van nieuwe stoffen in de waterketen 

 We maken inzichtelijk waar de knelpunten in ons gebied (komen te) liggen met betrekking tot 

nieuwe stoffen 

 We stimuleren bronaanpak met betrekking tot nieuwe stoffen bij burgers, zorginstellingen en 

overige betrokkenen 

 Wij realiseren kostenbesparingen (middels duurzaamheidsprojecten) om de kosten van de 

toekomstige opgaven zo veel mogelijk te beperken 

 Lokale kansen voor het beproeven van nieuwe sanitatie ten behoeve van de duurzame 

waterketen worden verkend en indien mogelijk benut met partners 

 We benutten kansen voor het (samen met partners) uitvoeren van duurzaamheidsprojecten, 

die passen binnen onze ambities’ 

 

Structuurvisie Buitengebied Ede, ‘Ruimte voor Kwaliteit’, oktober 2011 

De structuurvisie doet geen concrete uitspraken over de inrichting van de waterketen. In 

algemene zin verwoordt de missie: ‘in overleg met de regio en met bewoners en gebruikers 

ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkgebied, ………… , en het ‘vitaliseren’ 

van het platteland van de Vallei, waarbij aan de veelheid van activiteiten, (autonome) 

ontwikkelingen en kwaliteiten zodanig ruimte wordt gegeven, dat kwaliteit en activiteit elkaar 

versterken ……… . 

Het samen met de betrokken ondernemers en andere stakeholders kijken naar de mogelijkheden 

om tot multifunctionele duurzame lokale zuiveringen te komen past daarin. 
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Startnotitie Duurzaam Ede, maart 2015 

De notitie geeft aan: ‘Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we 

duurzaamheid in Ede verstevigen.’ Speerpunten zijn onder andere ‘Hernieuwbare Energie’ en 

‘Meer waarde uit Afval’. Daarbij is aangegeven dat de mogelijkheden voor 

duurzaamheidsbevordering rond deze speerpunten zullen worden geïnventariseerd. 

Met afval bedoelt men in de nota, zo blijkt uit de toelichting, vooral huishoudelijk afval. Dit wordt 

niet langer gezien als afval maar als grondstof. 

Wat voor afval geldt, geldt ook voor afvalwater. Hoewel dus niet met name genoemd en wellicht 

ook niet zo bedoeld, past het onderzoek naar de mogelijkheden van een meer duurzame lokale 

afvalwaterverwerking in het buitengebied wel binnen de doelstellingen van de startnotitie 

Duurzaam Ede. 

 

Natuurlijk ontwikkelen, visie op het omgaan met hemelwater en gebruikt water in de regio 

Vallei en Veluwe, oktober 2015 

De notitie schetst de technische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen en geeft aan hoe 

we daar vanuit de waterketen op zouden moeten anticiperen. Ten aanzien van het afvalwater 

(gebruikt water) blijft de volksgezondheid en behoud van comfort voorop staan. Zo mogelijk 

worden warmte en grondstoffen teruggewonnen. Afvalstromen worden zoveel mogelijk aan de 

bron gescheiden, inwoners krijgen een nadrukkelijke rol en de verwerking van afvalwater zal op 

verschillende schaalniveaus plaatsvinden. Dit zijn de zogenaamde gidsprincipes. 

De notitie geeft aan dat in de komende periode er actief gezocht zal worden naar 

voorbeeldprojecten en dat andere partijen daar als partner een nadrukkelijke rol bij zouden 

moeten hebben. 

 

Visie Beleidssynchronisatie afvalwaterketen, gemeenten Ede, Barneveld en Veenendaal en 

waterschap Vallei en Veluwe, februari 2016 

In de notitie onderschrijven de partners de noodzaak tot verduurzaming van de (afval)waterketen. 

Specifiek ten aanzien van de ‘Heroverweging riolering buitengebied’ wordt gesteld: ‘Met de inzet 

van alternatieve (meer natuurlijke) systemen kunnen toekomstige kosten worden bespaard. 

Doordat geen transport nodig is en lokale zuivering plaatsvindt, ontstaat bovendien ruimte op de 

rwzi’s. Er is echter nog weinig kennis met betrekking tot dergelijke alternatieven. Het reflecteren 

van elkaars werkwijzen, opdoen en delen van kennis in de vorm van pilots levert op korte termijn 

veel meerwaarde. Met deze kennis kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt.’ 

 

In de notitie wordt verder opgemerkt dat het waterschap het beleid heeft om effluent in te zetten 

bij de bestrijding van droogte. De voorgestelde bodemlozingen bij de recreatiebedrijven kunnen 

zeer lokaal een bijdrage leveren aan de verdrogingsbestrijding. 
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Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de burger (bedrijfsleven) in de waterketen: ‘De burger 

krijgt ineens een bijzondere rol in de afvalwaterketen. Naast de gebruikelijke rol als afnemer van 

afvalwaterdiensten worden burgers nu ook leverancier van energie en grondstoffen. Door burgers 

de waarde van gebruikt water te laten ervaren, zullen zij eerder actief bijdragen aan de transitie in 

de afvalwaterketen. Het vraagt om het klein houden van kringlopen.’  

En op de verschillende schaalniveaus waarop afvalwaterbehandeling mogelijk is: ‘Er is niet één 

optimale schaal voor het zuiveren van afvalwater. In de stad kom je tot andere oplossingen dan in 

het landelijk gebied. Bovendien hebben de aard en omvang van huishoudelijke en 

bedrijfslozingen invloed op de te kiezen techniek en schaal. Er komt wel meer aandacht voor 

kleinere systemen, een deel van de energie in de wijk kan bijvoorbeeld teruggewonnen zijn uit het 

gebruikte water. Het past in een lijn met zelfvoorzienende woonconcepten.’ 

 

Conclusies 

Met het project wordt goed invulling gegeven aan het algemene beleid van het waterschap Vallei 

en Veluwe en sluit aan bij de specifieke nota’s met betrekking tot de waterketen. Van belang is 

daarbij goed rekening te houden met de rol van de burger, de relatie met het watersysteem en 

het belang om vooral kennis opdoen met nieuwe systemen. Het project sluit aan bij de nota 

duurzaamheid van de gemeente en past binnen de missie uit de structuurvisie Buitengebied. 

 

5.3 Strategische aspecten 

Er lijken technisch gezien goede alternatieven te zijn voor het lozen van afvalwater van grote 

recreatieterreinen op de drukriolering. Deze systemen zijn in veel gevallen duurzamer en kunnen 

worden gerealiseerd binnen de huidige wet- en regelgeving. De ontwikkeling past in het vigerend 

beleid. Maar dat betekent nog niet dat we daarmee ook volledig in moeten zetten op deze 

alternatieven. Niet alleen is het van belang eerst technisch met deze systemen ervaring op te 

doen (zoals in het beheerplan van waterschap Vallei en Veluwe wordt aanbevolen) er spelen ook 

nog tal van andere vragen van strategische aard.  

In het kader van dit onderzoek kunnen deze vragen nog niet worden beantwoord maar we willen 

ze wel graag benoemen zodat zij in een eventueel vervolg kunnen worden meegenomen. 

 

Beheer en onderhoud 

Tot nu toe was het afvalwaterstelsel in het buitengebied relatief eenvormig. Met de komst van 

lokale systemen ontstaat een veel grotere verscheidenheid aan systemen, aan schalen, en aan 

beheerafspraken. Belangrijk is om in het vervolg na te gaan hoe met een teruglopende bezetting 

(waar veel overheden mee kampen) er toch zorg kan worden gedragen voor het beheer van 

lokale systemen. Mogelijk kan daarbij ook gedacht worden aan vormen van uitbesteding. 
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Controle en monitoring 

Bij een vervanging van drukriolering door lokale systemen zullen er op meer plaatsen lozingen 

van gezuiverd afvalwater in het watersysteem (incl. de bodem) plaats vinden. Belangrijk is om na 

te gaan welke informatie nodig is te beoordelen of de systemen voldoen aan de gestelde criteria 

en hoe dit kan worden georganiseerd. Daarbij zal aandacht moeten worden besteed aan de 

potentiële risico’s. Hoe groter de risico’s zijn hoe belangrijker het ook is dat er voldoende 

monitoring en controle plaats vindt. 

 

De rollen van gemeente en waterschap 

Tot nu hebben gemeente en waterschap vanuit hun verantwoordelijkheid steeds de aanleg, 

beheer en onderhoud van de waterketen op zich genomen. Bij een toenemende 

burgerbetrokkenheid bij het afvalwatersysteem in het buitengebied behoeft dat niet meer in alle 

gevallen het uitgangspunt te zijn. Ook derden kunnen, onder de verantwoordelijkheid van 

gemeente en of waterschap taken over nemen. Dit wordt in ieder geval relevant als 

zuiveringsinstallaties op eigen grond van ondernemers of particulieren gerealiseerd gaan worden. 

 

Een belangrijke vraag daarbij is ook in hoeverre overheden de burger in het buitengebied moeten 

blijven ontzorgen wetende dat er ook goede alternatieven zijn en de burger (of een bedrijf) 

wellicht helemaal niet op de overheid zit te wachten? Wat zijn de voor en nadelen van de huidige 

mate van (vergaande) ontzorging versus het vergroten van de eigen burgerbetrokkenheid? Juist 

door burgers verantwoordelijk te maken zullen zij waarschijnlijk zorgvuldiger met het systeem om 

gaan en tegen lagere kosten een hoger rendement kunnen behalen. 

 

Regie 

De regie ligt nu in handen van de gemeente en waterschap. Zij bepaalden in het verleden met het 

GRP waar wat gebeurt en welke voorzieningen waar komen. Maar waar ligt de regie in de 

toekomst? Kan straks iedere ondernemer zijn eigen afvalwater gaan zuiveren en daarmee 

ontkomen aan riool en zuiveringsheffing? In Barneveld zijn nu al voorbeelden van ondernemers 

die zelf met initiatieven komen. Staan we lokale oplossingen alleen toe in gevallen waar er uit 

oogpunt van waterketenbeheer een knelpunt is? Of mag dat overal? En welke regie gaan we dan 

voeren? 

 

Financiering lokale zuiveringen 

Het waterschap en de gemeente kunnen beiden belastingen/heffingen innen. De gemeente voor 

het rioolbeheer, het waterschap voor de zuivering. Hoe kunnen derden als zijn investeringen 

doen of beheerkosten op zich nemen hierin door gemeente of waterschap in tegemoet worden 

gekomen. Kan er standaard een korting op de heffing/belasting worden gegeven bij bepaalde 

voorzieningen of moet er van geval tot geval een privaatrechtelijke overeenkomst komen? 
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Hoe bepalen we dan de hoogte van de vergoeding? Moeten eigenaren/beheerders van lokale 

systemen mee blijven betalen aan het in stand houden van de centrale voorzieningen? Hoe 

moeten gemeente en waterschappen omgaan met de vaste lasten voortvloeiend uit reeds 

gedane investeringen? 

 

Conclusie: 

Nu pilots doen is goed maar we moeten tegelijkertijd ook nadenken over de meer strategische 

consequenties in het geval dat dit grootschalig toegepast zou worden. Het verkennen van de weg 

betekent niet automatisch dat we de weg ook op willen. 
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6 Onderzoeks- en monitoringsplan 

Het onderzoeks- en monitoringsplan valt uit een in drie onderdelen: 

 

1. Monitoring 

2. Technisch onderzoek 

3. Beleidsonderbouwend onderzoek 

 

Monitoring 

Met de monitoring verzamelen we gegevens omtrent de werking van het filter om te beoordelen 

of de inrichting voldoet aan de vooraf vergunningscriteria. Criteria kunnen zijn: 

 Emissies (lucht, grond- of oppervlaktewater) 

 Aantal storingen 

 Beheerinspanningen 

 Mate van medegebruik 

 Et cetera 

 

Dit onderzoek is alleen nodig als het filter is aangelegd en er bepaalde normen aan zijn 

verbonden. De kosten van monitoring vallen onder de normale beheerkosten. 

 

Indien de pilot bij De Zanding wordt aangelegd zal in het kader van de monitoring jaarlijks moeten 

worden bepaald of de effluentkwaliteit voldoet aan de normen van bodeminfiltratie (zie paragraaf 

5.1) 

 

Technisch onderzoek 

Met het technisch onderzoek richten we ons op de specifieke werking van de systemen. Daarbij 

kunnen we kijken naar: 

 De processen die in het filter optreden 

 De mate van belastbaarheid van het filter 

 Het gedrag van bepaalde stofgroepen in het zuiveringsproces 

 Het energiegebruik 

 Et cetera 

 

De voorgestelde pilot bij De Zanding is voor Nederland zeer vernieuwend. Het is gewenst 

gedurende meerdere jaren onderzoek te doen naar het technisch en operationeel functioneren 

van het filter. Specifieke aandacht is er nodig voor: 

 De zuiveringstechnische werking van het filter 
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 Met als aandachtspunten: 

- Influent- en effluentkwaliteit 

- Het zuiveringsproces in het filter 

- De beïnvloedbaarheid van het zuiveringsproces 

 De mate van duurzaamheid  

Met als aandachtspunten: 

- Energie- en grondstoffengebruik 

- Mogelijkheden medegebruik 

 Het dagelijks beheer 

Met als aandachtspunten: 

- Het aantal storingen 

- Benodigde beheermomenten (logboek)  

 

Dit onderzoek is voor meerdere waterschappen en gemeenten van belang. Voorgesteld wordt om 

na te gaan of dit onderzoek samen met andere partijen (waterschappen, STOWA, RIONED) kan 

worden uitgevoerd en eventueel in gekoppeld kan worden aan andere lopende en voorgenomen 

onderzoeken. 

 

Beleidsonderbouwend onderzoek 

Met het beleidsmatig onderzoek richten we ons op meer algemene vragen die wel van belang zijn 

voor het al of niet implementeren van de techniek maar geen directe relatie hebben met die 

techniek. Daarbij gaat het onder andere om de vragen zoals in het vorige hoofdstuk verwoord. 

 

Het waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Ede en Barneveld zetten sterk in op de 

verdere ontwikkeling van lokale behandeling van afvalwater in het buitengebied; zij geven 

daarmee voor een belangrijk deel uitvoering aan het vastgesteld beleid. Daarin zijn echter een 

aantal aspecten nog onvoldoende uitgewerkt. Het is gewenst nader onderzoek te doen naar/ 

afspraken te maken over: 

1. Beheer en onderhoud: Hoe tegen acceptabele maatschappelijke kosten een voldoende 

adequaat beheer en onderhoud gevoerd kan worden. 

2. Controle en monitoring: Wat zouden de richtlijnen moeten zijn voor de controle en 

monitoring van lokale systemen rekening houdend met de potentiële risico’s voor 

volksgezondheid en milieuhygiëne.  

3. Sturing op de ontwikkelingen: Hoe dragen we er zorg voor dat de ontwikkelingen in het 

buitengebied in de goede richting gaan en er geen uitwassen ontstaan? Kunnen er 

algemene regels worden gesteld of moet het via vergunningverlening? Hoe geven we 

invulling aan de uiteindelijke verantwoordelijkheid van waterschap en gemeente? 

4. Kostentoerekening: Hoe gaan we om met de toerekening van de kosten/ het verrekenen van 

de rioolbelasting/ de zuiveringsheffing? 
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Dit onderzoek kan onafhankelijk van de aanleg van een concrete pilot worden uitgevoerd. Het 

onderzoek is voor meerdere partijen relevant, het ligt voor de hand dergelijk onderzoek in een 

groter verband (met STOWA/Stichting RIONED) op te pakken.  
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7 Beschouwing 

Het onderzoek is opgezet om te verkennen of er mogelijkheden zijn om – in situaties waar het 

drukriool nu over belast is of dat in de toekomst mogelijk zal zijn – afvalwater van grotere lozers 

zoals recreatieterreinen lokaal te behandelen. Daarbij is ervan uit gegaan dat bij een dergelijke 

lokale zuivering de recreatieondernemer nadrukkelijk betrokken zou zijn. 

 

Op een algemene oproep hebben 3 ondernemers uiteindelijk gereageerd; zij gaven aan het 

onderwerp belangrijk te vinden en mee te willen denken. Op basis van de opgestelde factsheets 

met alternatieven gaven alle ondernemers op basis van duurzaamheid, medegebruik en imago 

de voorkeur aan natuurlijke systemen (helofyten- en wilgenfilters). 

 

Geen van de ondernemers bleek op het eigen terrein de ruimte te hebben (of vrij te willen maken) 

voor een dergelijk filter. Wel was men in beperkte mate bereid het afvalwaterbeheer op het 

recreatieterrein aan te passen (bijvoorbeeld door het voorschrijven van milieu-onschadelijke 

toiletreinigingsmiddelen). Er was beperkt belangstelling om taken met betrekking tot het beheer 

van het filter uit te voeren. Eén ondernemer heeft aangegeven ervoor open te staan om (een deel 

van) het beheer en onderhoud op zich te nemen, afhankelijk van wat het hem oplevert. Eén 

andere ondernemer was bereid hout van een eventueel wilgenfilter af te nemen en dit aan 

bewoners van de huisjes te verstrekken en op die manier het duurzame imago – afvalwater wordt 

brandhout – van het park te versterken. 

 

De drie terreinen zijn voor het merendeel omgeven door bos en natuurgebied. De 

terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en de gemeente Ede) zagen mede door de 

beperkingen vanwege de opgelegde natuurdoelstellingen geen tot weinig mogelijkheden om 

medewerking te verlenen aan de realisatie van een filter in de natuurgebieden buiten het 

recreatieterrein. Daarbij was met name Staatsbosbeheer bezorgd ten aanzien van emissies naar 

het grondwater. Geen van hen zag voor zichzelf een meerwaarde in de realisatie van een lokaal 

filter. Bij De Dikkenberg en De Braamhorst lagen geen landbouwgronden aangrenzend aan het 

terrein waardoor hier de samenwerking met de landbouw niet kon worden onderzocht. Bij  

De Zanding ligt wel agrarische perceel nabij het terrein. Doordat de focus aanvankelijk vooral op 

een filter in de natuurgebieden lag (in eigendom van gemeente Ede) is ook hier de samenwerking 

met de landbouw nog niet verder verkend. 

 

De gekozen aanpak heeft ertoe geleid dat we weliswaar met drie gemotiveerde ondernemers aan 

tafel hebben gezeten maar de ligging van hun terreinen - met uitzondering van het mogelijke 

agrarische perceel bij De Zanding -  weinig ruimte bood voor oplossingen. Daar kwam bij dat 

geen van de ondernemers op een locatie zat waar ook daadwerkelijk een probleem met de 
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riolering aanwezig is. Deze combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat er binnen de 

projectgroep twijfels ontstonden omtrent de vraag of het zinvol is om een pilot uit te voeren op 

een plek waar geen directe problemen zijn en er ook geen sterke relatie is tussen de pilot en het 

recreatiepark.  

De legitimiteit van dit onderzoek moet echter niet lokaal worden gezocht maar bovenregionaal. 

Om te voorkomen dat we op de middel lange termijn overbelasting (en dus 

vervangingsinvesteringen) in het drukriool krijgen, zoeken we nu naar mogelijkheden om enkele 

grote lozers hun eigen afvalwater lokaal te laten zuiveren. Een pilot bij De Zanding kan er dus toe 

leiden dat in 2020 op grotere schaal recreatiebedrijven worden afgekoppeld waardoor het 

drukriool in de gemeente Ede ook in de komende decennia voldoende capaciteit heeft om 

burgers in het buitengebied te blijven ontlasten. 

 

Het project laat echter wel duidelijk zien dat de omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij 

de mogelijkheden om een lokale zuivering te realiseren. Daarmee zal in toekomstige projecten 

nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden. Mogelijk geldt dit vooral in gebieden met veel en 

grote natuurlijke waarden. De ervaringen in Blankenham waren juist dat zich meerdere locaties 

voor helofytenfilters aandienden. 

 

Bij de opzet van het onderzoek is ervan uit gegaan dat er een lokaal behandelingssysteem op of 

nabij het recreatiepark zou plaatsvinden voor het afvalwater van het recreatieterrein. Het bleek 

lastig om per park de gegevens met betrekking tot het afvalwater te achterhalen. Er is over de tijd 

heen sprake van een grote variatie in debieten ook de samenstelling van het water verschilt van 

standaard. Een lokaal behandelingssysteem zal – indien er geen achtervang van drukriolering is9 

- gedimensioneerd moeten worden op de piekafvoeren waardoor een voor het merendeel van het 

jaar een overdimensionering aanwezig is. 

 

Gedurende het proces werden geleidelijk aan alternatieven bedacht voor een lokaal 

behandelingssysteem verder af gelegen van het recreatiepark of een lokaal 

behandelingssysteem die alleen de constante afvoer zou behandelen. Daardoor zou wellicht een 

efficiëntere zuivering (want minder overcapaciteit) gerealiseerd kunnen worden. Een analyse 

hiervan viel buiten de context van de opdracht. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad 

de beoogde voordelen biedt. 

 

Hoewel er voorbeelden te bedenken zijn waarin functiecombinaties wel goed denkbaar zijn bleek 

er dat in onze bosrijke situaties, ondanks de positieve houding van de ondernemers, (te) weinig 

aanleiding te zijn een filter direct naast het park aan te leggen.  

 

                                                        
9 Bij het onderzoek is het uitgangspunt dat een lokaal behandelingssysteem al het afvalwater moet kunnen behandelen en er dus geen 
achtervang/back-up is van drukriolering voor het eventueel afvlakken van piekaanvoeren. 
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Om het drukriool in de toekomst te ontlasten is het wellicht verstandig om in eerste instantie te 

zoeken naar een geschikte locatie voor een lokale zuivering (waar ruimte is, geen 

natuurdoelstellingen gelden, en er een partij is die een belang heeft bij een filter). Een partij kan 

een lokale boer of ondernemer zijn maar zou ook een waterschap of de gemeente kunnen zijn. 

De directe koppeling met een grote lozer is wellicht ook niet perse noodzakelijk. In principe zou al 

het water bovenstrooms van het drukriool lokaal kunnen worden verwerkt. Ook daarmee creëer je 

ruimte op het drukriool benedenstrooms. 

 

De ondernemers hadden een sterke voorkeur voor de aanleg van zogenaamde natuurlijke filters 

zoals helofytenfilters en wilgenfilters; het onderzoek heeft zich daarop gericht. Daarmee zijn 

echter andere technologieën die op deze schaal in het buitengebied zouden kunnen worden 

toegepast niet verder uitgewerkt. Gedacht kan worden aan mini-actief slibsystemen en slib op 

drager systemen. Hoewel dit soort systemen uit oogpunt van duurzaamheid en beheer en 

onderhoud wellicht net iets minder hoog zouden kunnen scoren zouden ze wel een betaalbare 

optie kunnen zijn voor het lokaal verwerken van afvalwater in het buitengebied.  

 

Er is veel ervaring met de aanleg van lokale kleinschalige zuiveringen (van 4 – 10 v.e.) en met 

grote industriële zuiveringen (>>10.000 v.e.). Tijdens het project is vastgesteld dat het opschalen 

van kleinschalige technieken (of het neerschalen van grotere technieken) relatief gezien tot grote 

investeringen leidt (bijvoorbeeld hele grote en dure voorbehandelingstanks). Het blijkt dat er 

tot op heden weinig is nagedacht over de meest optimale configuratie voor zuiveringen van  

100 – 10.000 v.e. zeker waar dat de natuurlijke zuiveringen betreft. Tijdens het onderzoek kwam 

echter naar voren dat er wel een aantal veelbelovende technieken zijn (beluchting van het 

helofytenfilter) waarmee op de dimensionering - en daarmee op de kosten – aanzienlijk kan 

worden bespaard.  

 

Juist om invulling te geven aan het beleid van het waterschap Vallei en Veluwe verdient het 

aanbeveling verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor lokale verwerking van 

afvalwater in het buitengebied waarbij pilots zich met name zouden moeten richten op de verdere 

ontwikkeling en optimalisatie van de voorzieningen van 100 – 10.000 v.e. 

 

Hoewel de samenwerking met deze landbouw binnen dit project niet verder is onderzocht zijn er 

meer in het algemeen zeker aangrijpingspunten om die samenwerking wel te zoeken. Niet alleen 

zou een agrariër als beheerder van een natuurlijk filter kunnen optreden en eventueel een 

onrendabele overhoek kunnen verpachten, hij kan ook een combinatie maken met het zuiveren 

van zijn eigen afvalwater (melkspoelwater, erfafspoelwater). Bij grotere oppervlakten aan 

helofytenfilter kan het maaisel van het filter door hem worden gecomposteerd en gebruikt als 

bodemstructuurverbeteraar. 
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De maatschappelijke kosten – batenanalyse laat zien dat een natuurlijk filter vooral duurzamer is 

doordat wordt bespaard op de energiekosten van transport en zuivering van het afvalwater. 

Daarnaast is het verwijderingsrendement van pathogenen en microverontreinigingen met name 

door de bodempassage hoger dan van een conventionele rwzi. Daar staat tegenover dat N en P 

minder goed verwijderd worden. In geval van een bodemlozing is dat qua normstelling niet 

problematisch maar toch zou het aanbeveling verdienen om het gezuiverde afvalwater uit het 

helofytenfilter zoveel mogelijk als retentiewater in de landbouw of op het recreatieterrein te 

benutten. De in dit water aanwezige nutriënten kunnen dan door het gewas of de beplanting 

worden opgenomen. Zeker op de droogtegevoelige zandgronden kan er juist ook in droge 

perioden behoefte zijn aan de aanvoer van extra water. 

Natuurlijke filters kunnen een belangrijke landschappelijke of recreatieve meerwaarde bevatten; 

echter in de bosrijke gebieden van de drie onderzoek locaties was dit eigenlijk niet aan de orde. 

Slechts één ondernemer gaf aan een aan te leggen wilgenfilter ter promotie van zijn duurzame 

imago eventueel te willen gebruiken.  

 

Met het onderzoek hebben we ons conform de opdracht in eerste instantie gericht op die locaties 

waar recreatieondernemers een betrokkenheid met het onderwerp hebben getoond. Dat waren 

echter niet de locaties waar zich in het veld nu ook al daadwerkelijk problemen met het drukriool 

voordoen. Het is steeds de bedoeling geweest op grond van deze verkenning een of meerdere 

pilots uit te voeren om daarmee de (on)haalbaarheid van grotere lokale voorzieningen in het 

buitengebied aan te kunnen tonen. Daarmee diende dit onderzoek primair het doel om het 

algemene beleid van het waterschap (waterbeheerplan) en de gemeente (GRP) - om op termijn 

over te stappen naar meer lokale voorzieningen - te onderbouwen.  

 

Het lokaal zuiveren van afvalwater in deze grote volumes leidt echter altijd tot grote investeringen. 

Voor een conventioneel aangelegd helofytenfilter moet rekening worden gehouden met circa  

EUR 1,2 miljoen. Terecht is door de projectgroep de vraag geopperd of het te verantwoorden is 

een dergelijk bedrag te investeren om een algemene beleidskeuze te onderbouwen zonder dat 

daar tegelijkertijd ook een reëel knelpunt wordt opgelost. Zelfs bij de economisch meest 

voordelige oplossing, die op het eind van het proces is verkend, bedraagt de investering bij  

De Zanding nog zo’n EUR 400.000,- . Daar komt nog bij dat er in twee van de drie gevallen bij de 

recreatieterreinen weinig gebruik kan worden gemaakt van de meerwaarden van een lokale 

zuivering. Alleen bij De Zanding zijn er nog kansen om een filter op een landbouwperceel te 

plaatsen waarbij de ondernemer bereid is gebruik te maken van het positieve imago van een 

natuurlijk filter.  

Desalniettemin valt te overwegen of er in het beheergebied van de gemeente Ede andere locaties 

zijn waar op termijn een knelpunt zal ontstaan en / of waar de meerwaarden beter kunnen worden 

benut. Dit maakt het investeren in een pilot bestuurlijk beter verdedigbaar. 
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Het kostenplaatje laat zien dat zuiveren op locatie op deze schaal technisch gezien mogelijk is en 

bedrijfseconomisch interessant kan zijn. Hoewel er voldoende vertrouwen is dat het voorgestelde 

systeem (belucht helofytenfilter) voldoende zal werken zijn er ook nog de nodige vragen. Vragen 

ten aanzien van de verwijderingsrendementen, de stuurbaarheid van het systeem en de 

beheerervaringen. Maar voordat het echter tot implementatie zal komen, zullen ook tal van 

andere vragen beantwoord moeten worden. In de huidige situatie zijn financiering, beheer en 

onderhoud en het toezicht goed geregeld. Bij een toenemende decentralisatie zullen daar wellicht 

nieuwe afspraken over moeten worden gemaakt.  

Deze vragen zouden tegelijkertijd met het uitvoeren van een pilot, bij voorkeur in landelijk 

verband, moeten worden opgepakt. Een pilot is daarmee essentieel voor het onderbouwen van 

het gewenste beleid. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

1. Ten aanzien van de afvalwatersituatie op recreatieterreinen kan worden gesteld dat:  

a. Het aanbod aan afvalwater in de tijd sterk varieert en werkelijke lozingsgegevens vaak 

moeilijk te achterhalen zijn. 

b. De onderzochte terreinen sterk van elkaar verschillen ten aanzien van de samenstelling 

van het afvalwater (verschillend seizoenpieken, zwembad). 

c. De recreatiebedrijven een sterke ontwikkeling door maken waardoor de hoeveelheden 

en de samenstelling van het afvalwater in de toekomst zal veranderen. 

d. Duurzaamheid een belangrijk imago is en de ondernemers bereid zijn na te denken 

over een duurzaam afvalwaterbeheer. 

e. De betrokkenheid groot is maar de feitelijke mogelijkheden tot samenwerking veelal 

beperkt zijn. 

f. Er op het eigen terrein veelal weinig ruimte is voor een zuivering maar dat men wel 

gebruik wil maken van de positieve uitstraling van een duurzame zuivering in de 

nabijheid van het recreatieterrein. 

 

2. Met behulp van helofytenfilters kan huishoudelijk afvalwater van recreatieterreinen (of 

 andere bronnen) in voldoende mate worden gezuiverd indien lozing van het effluent in de 

 bodem (bijvoorbeeld als irrigatiewater) mogelijk is. 

a. De kwaliteit van het effluent kan in het algemeen voldoen aan de geldende normen 

voor een bodemlozing. 

b. De kwaliteit voldoet voor wat betreft N en P mogelijk niet aan de normen voor lozing op 

oppervlaktewater; nader onderzoek moet uitwijzen of maatwerkvoorschriften mogelijk 

zijn. 

c. De kosten van een lokaal behandelingssysteem zijn voor de uitgewerkte casus bij De 

Zanding goedkoper dan de kosten voor centrale verwerking op een rwzi (EUR 18 per 

v.e. bij belucht helofytenfilter versus EUR 32 per v.e. op de rwzi) 

d. Met een lokaal behandelingssysteem worden de kosten voor transport over lange 

afstanden (riolering/pompkosten) vermeden. 

e. Een helofytenfilter wordt algemeen als duurzamer beoordeeld met name vanwege de 

besparing op energie, het medegebruik en het lokale beheer. Specifiek bij het belucht 

helofytenfilter is de besparing op energie beperkter in relatie tot een ‘conventioneel’ 

helofytenfilter vanwege de actieve beluchting. 

 

3. Van de onderzochte natuurlijke systemen gaat de voorkeur uit naar zo compact mogelijke 

 systemen (belucht helofytenfilter); dit beperkt de kosten. 
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a. Voor grotere systemen (wilgenfilters) ontbreekt vaak de ruimte 

b. Compacte technische systemen zijn niet onderzocht. 

 

4. De omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate of er ruimte is voor een lokaal 

 behandelingssysteem. 

a. In gebieden met natuurdoelstellingen lijkt de kans op integratie met een zuivering 

gering. 

b. De combinatiemogelijkheden met een recreatieterrein zijn wel benoemd maar werden 

door de betrokken ondernemers niet zodanig hoog ingeschat dat zij daarvoor ruimte 

zouden willen reserveren op hun eigen terrein. De primaire doelstelling van de ruimte 

op hun eigen terrein is om deze te kunnen verhuren. 

c. De combinatiemogelijkheden met de landbouw zijn niet onderzocht. 

 

5. Zowel in de wet- en regelgeving als in het landelijke en regionale beleid is er voldoende 

 ruimte om afvalwater lokaal te behandelen. 

a. Nadere afspraken moeten er worden gemaakt over de mate waarin kosten voor een 

lokale voorziening vergoed kunnen worden uit de gangbare zuiveringsheffing/ 

rioolbelasting 

b. Het GRP is een belangrijk instrument waarin de kaders voor de lokale behandeling van 

afvalwater gesteld moeten worden 

 

6. Er is nog relatief weinig ervaring met het grootschalig zuiveren van afvalwater met 

 natuurlijke filters, het is gewenst pilots te doen met nieuwe (technologische) concepten op 

 de schaal van 100 – 10.000 v.e. 

a. Dit kan betrekking hebben op de inzameling en transport van het afvalwater 

b. Op de voorbehandeling (bezinking) 

c. En op het optimaliseren van de filters zelf (beluchting) 

 

7. Vanwege de schaal van de voorzieningen zijn de kosten van dien aard dat een pilot bij 

 voorkeur op een locatie wordt uitgevoerd waar zij tevens bijdraagt aan de oplossing van een 

 bestaand (of toekomstig) knelpunt. 

a. Op een locatie dient ruimte beschikbaar te zijn en bij voorkeur geen conflicterende 

(natuur)belangen 

b. Op of nabij een locatie dient bij voorkeur een partij te zijn die het filter kan en wil 

beheren 

c. Bij de aanleg van een conventioneel helofyten- of wilgenfilter verdient het aanbeveling 

als er belangen aanwezig zijn die baat hebben bij één of meer van de waarden 

(landschapselement, recreatie, water, biomassa) van het filter 
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8. Een eventuele keuze voor het meer lokaal behandelen van afvalwater in het buitengebied 

 betekent dat in de komende periode nadrukkelijk moet worden nagedacht over: 

a. De organisatie van beheer en onderhoud en de mate waarin maatschappelijke 

participatie mogelijk/ gewenst is. 

b. De mate waarin handhaving en controle (monitoring) vorm moet worden gegeven; dit is 

mede afhankelijk van de maatschappelijke risico’s. 

 c. De regie op de ontwikkelingen. 

d. De financiering van het waterketen beheer en de wijze waarop kosten van de lokale 

voorziening geheel of gedeeltelijk vanuit de zuiveringsheffing/ rioolbelasting kan 

worden gefinancierd. 

 

8.2 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt:  

1. Een pilotlocatie te zoeken die voldoet aan de criteria onder conclusie 7 (dit zou nabij  

De Zanding kunnen zijn hetgeen voordelen biedt omdat daar in ieder geval een relatie met 

het recreatiepark te maken is, of elders in het beheergebied van de gemeente Ede of 

gemeente Barneveld) 

2. Een pilot uit te voeren met een belucht helofytenfilter (als meest kansrijke optie van de 

natuurlijke systemen) 

3. Deze pilot met goed onderzoek te begeleiden 

4. Het onderzoeksprogramma in samenwerking met STOWA/Stichting RIONED op te zetten en 

uit te voeren 

5. Nadrukkelijk aandacht te besteden aan de strategische vraagstukken onder conclusie 8 
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 Bijlage 

1 Ingevulde questionnaires recreatiebedrijven 

 

 

 





 

 

Bijlage 1a Vragenlijst De Dikkenberg 

 

De volgende informatie zouden we graag willen weten: 

1. Wat is de bezetting qua bezoekers van uw recreatieterrein per maand? Het gaat niet om 

precieze aantallen, maar om een indicatie. Het liefst in procenten uitgedrukt. Onderstaand is een 

voorbeeld opgenomen. 

Maand Gemiddelde 

bezetting in 

procenten 

Opmerkingen 

Januari 0 % gesloten 

Februari 0 % gesloten 

Maart 20 %  

April 40%  

Mei 60 % 2 weken meivakantie dan 85 % 

Juni  75 %  

Juli 100 % Hoogseizoen, vol 

Augustus 100 % Hoogseizoen, vol 

September 50 %  

Oktober 30 % 2 weken herfstvakantie dan 65 % bezetting 

November 0 % gesloten 

December 0 % gesloten 

 

Verzoek om onderstaande tabel voor uw recreatieterrein in te vullen. 

Maand Afvalwater/fecaliën Opmerkingen 

Januari 955 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Februari 884 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Maart 828 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

April 1226 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Mei 1380 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Juni  1290 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Juli 1695 m3 Geloosd op gemeentelijk riool 

Augustus 1902 m3 Geloosd op gemeentelijk riool (2014) 

September 1335 m3 Geloosd op gemeentelijk riool (2014) 

Oktober 928 m3 Geloosd op gemeentelijk riool (2014) 

November 195 m3 Geloosd op gemeentelijk riool (2014) 

December 473 m3 Geloosd op gemeentelijk riool (2014) 

 
  



 

 

2.  Heeft u gegevens van de hoeveelheid afvalwater dat wordt geproduceerd? Per dag, week, 

maand en/of jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

3. Heeft u gegevens van de hoeveelheid drinkwater dat u gebruikt? Per dag, week, maand en/of 

jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

4. Pompt u ook grondwater op wat uiteindelijk op het riool terecht komt? Zo ja, hoeveel is dat? 

 

Toelichting: 

Zie: vorige tabel 

En meen dat de eerste tabel dan niet meer van waarde is. 

Toelichting: 

Maand Ingenomen water Opmerkingen 

Januari 1044 m3 111 m3 niet geloosd op riool 

Februari 1037 m3 153 m3 niet geloosd op riool 

Maart 1237 m3 409 m3 niet geloosd op riool 

April 1672 m3 446 m3 niet geloosd op riool 

Mei 2035 m3 655 m3 niet geloosd op riool 

Juni  1943 m3 653 m3 niet geloosd op riool 

Juli 3074 m3 1379 m3 niet geloosd op riool 

Augustus 2065 m3 163 m3 niet geloosd op riool (2014) 

September 1689 m3 354 m3 niet geloosd op riool (2014) 

Oktober 1420 m3 492 m3 niet geloosd op riool (2014) 

November 1207 m3 1012 m3 niet geloosd op riool (2014) 

December 1231 m3 758 m3 niet geloosd op riool (2014) 

 

Toelichting: 

Zie: voorgaande tabellen 



 

 

 

5. Heeft u ook een lozingspunt voor chemische toiletten? Zo ja, hoeveel lozingspunten zijn er? 

Welke ontsmettingsmiddelen worden gebruikt of door u toegestaan?  

 

 

6. Gebruikt u ook chemische onkruidbestrijdingsmiddelen? Zo ja, kunnen deze ook in het 

afvalwaterriool terecht komen? 

 

 

7. Wordt er ook regenwater op het afvalwaterriool geloosd? Zo ja, zou u kunnen aangeven of dat 

voor heel het terrein geldt of, als het niet hele terrein betreft, op welke plekken wel regenwater op 

het riool wordt geloosd. Zo nee, hoe wordt het regenwater gebruikt/benut dan wel afgevoerd? 

 

 
  

Toelichting: 

Ja: 2 stuks 

Alleen biologisch afbreekbaar wordt toegestaan. 

Toelichting: 

Nee. 

Toelichting: 

Nee, er wordt geen regenwater op het riool geloosd. 

Gedeeltelijk via natuurlijke afvloeiing / gedeeltelijk via straatkolken naar vijvers. 



 

 

8. Op uw terrein is een buitenzwembad aanwezig. Deze zal naar verwachting niet het gehele jaar 

in gebruik zijn. Kunt u aangeven in welke periode het zwembad in gebruik is? Hoe vaak wordt er 

gespuid per dag en hoeveel water wordt dan bij benadering gespuid. Dit zal naar verwachting 

gedurende het jaar wisselend zijn, verzoek om eventueel per maand een inschatting te maken. 

 

 

9. Zijn er ontwikkelingen op uw recreatieterrein die van invloed zijn/kunnen zijn op de 

afvalwaterproductie? Denk aan uitbreiding, wijziging van kampeerplekken naar chalets, langere 

periode open, plaatsing zwembad etc. 

 

 

10. Heeft u nog overige opmerkingen, aandachtspunten of vragen die van belang zijn/ kunnen 

zijn voor dit onderzoek? 

 
  

Toelichting: 

Het zwembad is in gebruik van ± 1 mei t/m schoolvakanties ± 1 september. 

Het spuien van zwembadwater is afhankelijk van het gebruik. 

Over deze periode wordt ± 1000 m3 gespuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Momenteel is de ontwikkeling stabiel. 

Indien de ontwikkeling voortzet zal het aantal eenheden afnemen en het gebruik intensiveren, dit zal 

elkaar ongeveer opheffen is de inschatting. 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1b Vragenlijst De Zanding 

 

De volgende informatie zouden we graag willen weten: 

 

1. Wat is de bezetting qua bezoekers van uw recreatieterrein per maand? Het gaat niet om 

precieze aantallen, maar om een indicatie. Het liefst in procenten uitgedrukt.  Onderstaand is een 

voorbeeld opgenomen. 

Maand Gemiddelde 

bezetting in 

procenten 

Opmerkingen 

Januari 0 % gesloten 

Februari 0 % gesloten 

Maart 20 %  

April 40%  

Mei 60 % 2 weken meivakantie dan 85 % 

Juni  75 %  

Juli 100 % Hoogseizoen, vol 

Augustus 100 % Hoogseizoen, vol 

September 50 %  

Oktober 30 % 2 weken herfstvakantie dan 65 % 

bezetting 

November 0 % gesloten 

December 0 % gesloten 

 

Verzoek om onderstaande tabel voor uw recreatieterrein in te vullen. 

Maand Gemiddelde 

bezetting in 

procenten 

Opmerkingen 

Januari 20  

Februari 20  

Maart 35  

April 40  

Mei 60 2 weken meivakantie 95 % 

Juni  75  

Juli 100  

Augustus 100  

September 75  

Oktober 70  

November 20  

December 40 Kerst + oud en nieuw 60 % 

 



 

 

2. Heeft u gegevens van de hoeveelheid afvalwater dat wordt geproduceerd? Per dag, week, 

maand en/of jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

3. Heeft u gegevens van de hoeveelheid drinkwater dat u gebruikt? Per dag, week, maand en/of 

jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

4. Pompt u ook grondwater op wat uiteindelijk op het riool terecht komt? Zo ja, hoeveel is dat? 

 

 
  

Toelichting: volgens de flowmeter hebben we in 2014   13.169 m3  geloosd. 

 

Toelichting: Volgens Vitens hebben we in 2014   26.688 m3 water ingenomen. 

 

Toelichting: Nee 

 



 

 

5. Heeft u ook een lozingspunt voor chemische toiletten? Zo ja, hoeveel lozingspunten zijn er? 

Welke ontsmettingsmiddelen worden gebruikt of door u toegestaan?  

 

 

6. Gebruikt u ook chemische onkruidbestrijdingsmiddelen? Zo ja, kunnen deze ook in het 

afvalwaterriool terecht komen? 

 

 

7. Wordt er ook regenwater op het afvalwaterriool geloosd? Zo ja, zou u kunnen aangeven of dat 

voor heel het terrein geldt of, als het niet hele terrein betreft, op welke plekken wel regenwater op 

het riool wordt geloosd. Zo nee, hoe wordt het regenwater gebruikt/benut dan wel afgevoerd? 

 

 
  

Toelichting: ja. 5 stuks. 

 

Toelichting: nee 

 

Toelichting: ja. Bij oude jaarplaatsen. Nieuwe woningen worden op de grachten aangesloten. 

 



 

 

8. Op uw terrein is een binnenzwembad aanwezig. Deze is vermoedelijk gedurende het hele jaar 

in gebruik. Klopt dat? Hoe vaak wordt er gespuid per dag en hoeveel water wordt dan bij 

benadering gespuid. Dit zal naar verwachting gedurende het jaar wisselend zijn, verzoek om 

eventueel per maand een inschatting te maken. 

 

 

9. Zijn er ontwikkelingen op uw recreatieterrein die van invloed zijn/kunnen zijn op de 

afvalwaterproductie? Denk aan uitbreiding, wijziging van kampeerplekken naar chalets, langere 

periode open, plaatsing zwembad etc. 

 

 

10.  Heeft u nog overige opmerkingen, aandachtspunten of vragen die van belang zijn/ kunnen 

zijn voor dit onderzoek? 

 
  

Toelichting: jaar door in gebruik. Per beurt is dit tussen 7 en 8 m3. Afhankelijk van het seizoen zal dit in 

de stille periode 1 x in de week zijn en 3 a4 x in de drukken weken zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: we zijn nog steeds bezig om toeristische plaatsen te laten vervallen en hiervoor woningen 

terug te bouwen.  

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1c Vragenlijst De Braamhorst 

 

De volgende informatie zouden we graag willen weten: 

1. Wat is de bezetting qua bezoekers van uw recreatieterrein per maand? Het gaat niet om 

precieze aantallen, maar om een indicatie. Het liefst in procenten uitgedrukt. Onderstaand is een 

voorbeeld opgenomen. 

Maand Gemiddelde bezetting 
in procenten 

Opmerkingen 

Januari 0 % gesloten 

Februari 0 % gesloten 

Maart 20 %  

April 40%  

Mei 60 % 2 weken meivakantie dan 85 % 

Juni  75 %  

Juli 100 % Hoogseizoen, vol 

Augustus 100 % Hoogseizoen, vol 

September 50 %  

Oktober 30 % 2 weken herfstvakantie dan 65 % 
bezetting 

November 0 % gesloten 

December 0 % gesloten 

 

Verzoek om onderstaande tabel voor uw recreatieterrein in te vullen. 

Maand Gemiddelde bezetting 
in procenten 

Opmerkingen 

Januari 15  

Februari 10  

Maart 20  

April 20  

Mei 40  

Juni  40  

Juli 40  

Augustus 50  

September 40  

Oktober 40  

November 10  

December 15  

 
  



 

 

2. Heeft u gegevens van de hoeveelheid afvalwater dat wordt geproduceerd? Per dag, week, 

maand en/of jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

3. Heeft u gegevens van de hoeveelheid drinkwater dat u gebruikt? Per dag, week, maand en/of 

jaar? Verzoek om deze mee te nemen of te mailen indien u deze heeft. 

 

 

4. Pompt u ook grondwater op wat uiteindelijk op het riool terecht komt? Zo ja, hoeveel is dat? 

 

 
  

Toelichting: 

  neen 

Toelichting: 

 tussen de 110 en 200 m3 per maand 

Toelichting: 

 neen 



 

 

5. Heeft u ook een lozingspunt voor chemische toiletten? Zo ja, hoeveel lozingspunten zijn er? 

Welke ontsmettingsmiddelen worden gebruikt of door u toegestaan?  

 

 

6. Gebruikt u ook chemische onkruidbestrijdingsmiddelen? Zo ja, kunnen deze ook in het 

afvalwaterriool terecht komen? 

 

 

7. Wordt er ook regenwater op het afvalwaterriool geloosd? Zo ja, zou u kunnen aangeven of dat 

voor heel het terrein geldt of, als het niet hele terrein betreft, op welke plekken wel regenwater op 

het riool wordt geloosd. Zo nee, hoe wordt het regenwater gebruikt/benut dan wel afgevoerd? 

 

 

Toelichting: 

  ja 2 stuks 

  veel wordt Thetford Aqua Ken Blue of Green gebruikt 

Toelichting: 

 neen 

Toelichting: 

  ja  

  enkel afvoer van daken kantoor, toiletgebouwen 



 

 

8. Zijn er ontwikkelingen op uw recreatieterrein die van invloed zijn/kunnen zijn op de 

afvalwaterproductie? Denk aan uitbreiding, wijziging van kampeerplekken naar chalets, langere 

periode open, plaatsing zwembad etc. 

 

 

9. Heeft u nog overige opmerkingen, aandachtspunten of vragen die van belang zijn/ kunnen zijn 

voor dit onderzoek? 

 

 

 

 

Toelichting: 

  neen 

Toelichting: 

 neen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Bijlage 

2 Detailgegevens drinkwaterinname en afvalwaterproductie 

 

 

 





 

 

Gegevens De Dikkenberg 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  



 

 

Gegevens De Zanding 
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3 Kort verslag overleg over locaties met bosbeheerder 

 

 

 





 

 

Mogelijke locatie lokale zuivering 

 

De Zanding  

 

Zoekgebied 

Indicatieve omvang terrein Deca (10.000 m2). Zoekgebied op 

eigen terrein gemeente Ede. Terrein is volledig bebost. 

 

Haalbaarheid 

De exacte inpassing zal met de bosbeheerder nog 

vastgesteld moeten worden. Vanuit natuur oogpunt liggen er 

een aantal opgaven waaraan voldaan moet worden 

(toetsing, compensatie), maar op het eerste oog lijkt de 

locatie niet onbespreekbaar voor inpassing lokale zuivering. 

 

Aandachtpunten bij zoekgebied (locatie) 

Juridisch adviseur gem. Ede (Jan Frans de Leeuw) 

 Bestemmingsplan wijziging nodig (Bos -> rwzi) (kosten circa EUR 13.500) 

Belangrijke onderdelen bij toetsing zijn Ecologie, landschap en (stedenbouw). 

 Natuurtoets uitvoeren om natuurwaarde van het zoekgebied in beeld te brengen. (en spreek 

met Carlo v. Rijswijk (ecoloog) en Jochem v. Gooswilgen (bosbeheerder) 

 Planschade risico indicatief onderzoeken (i.v.m. woning tegenover zoekgebied. (indicatief 

onderzoek circa EUR 1.500) 

 Grondzaken ook meenemen i.v.m. eigendom van de grond. 

 Betrek tijdig belangenpartijen als Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Gelderse 

Natuur en Milieu Federaties (GNMF) 

 

Adviseur ecologie (Carlo van Rijswijk) 

 Ziet wel een aantal belangrijke aandachtpunten, maar niet direct onmogelijk. 

 Geen Natura2000 gebied of Habitattype  

 Gebied is een overwinteringgebied voor de gewone pad, vanuit de vijver De Zanding. 

 Aandacht voor boscompensatie (realiseren van toegevoegde waarde) 

 Lijkt lokale ingreep, maar aandacht voor externe werking (oriënterende natuurtoets uitvoeren) 

 Flora & Fauna toets (Quickscan) uitvoeren om F&F waarde in beeld te brengen. 

 Ontwerp ter toetsing naar de Bos-begeleidingscommissie (bestaat uit locale en regionale 

belangenorganisaties o.a. SME, GNMF, IVN Otterlo,et cetera) 

 Provinciale toetsing Natura 2000 i.h.k.v. externe werking 

 Gesprek met Jochem van Gooswilgen over de inpassing ter plaatse, helder beeld van 

eventueel waardevolle Flora en Fauna van de locatie zelf en de beste manier van inpassing. 

 Geen alternatief mogelijk op terrein van De Zanding zelf? Rietfilter passend bij de vijver, dat 

lijkt een versterkende functie te hebben voor de F&F rondom de vijver. 
  



 

 

Braamhorst 

 

Zoekgebied 

Indicatieve omvang terrein Deca (400 m2 – 600 m2) 

Zoekgebieden op eigen terrein gemeente Ede (zie 

afbeelding). Terrein is in alle gevallen volledig bebost 

 

Haalbaarheid 

Gesprek met de opzichter is nog wel van belang om een 

exact beeld te krijgen van de haalbaarheid. Wellicht zijn er 

oppervlakten aan te wijzen waar geen natuurdoeltypen 

aanwezig zijn (inpassing). Specifiek onderscheid tussen de 

zoekgebieden I, II, III zijn er niet. Met de natuurwaarde van 

dit gebied in het achterhoofd zullen naar verwachting 

strenge eisen gesteld worden aan de toepassing van de 

voorziening.  

 

Aandachtpunten bij zoekgebied (locatie) 

Juridisch adviseur gem. Ede (Jan Frans de Leeuw) 

 Bestemmingsplan wijziging nodig (Bos -> rwzi) (kosten circa EUR13.500) 

Belangrijke onderdelen bij toetsing zijn Ecologie, landschap en (stedenbouw). 

 Betreft Natura 2000 gebied en Gelders natuurnetwerk (voorheen EHS) - Natuurtoets 

uitvoeren om natuurwaarde van het zoekgebied in beeld te brengen. (en spreek met Carlo  

v. Rijswijk (ecoloog) en Jochem v. Gooswilgen (bosbeheerder) 

 Planschade risico lijkt wat minder aan de hand t.o.v. De Zanding.  

 Grondzaken ook meenemen i.v.m. eigendom van de grond. 

 Betrek tijdig belangenpartijen als Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Gelderse 

Natuur en Milieu Federaties (GNMF) 

 

Adviseur ecologie (Carlo van Rijswijk) 

 De mogelijkheden rondom de braamhorst lijken minder gunstig dan bij de zanding. Binnen dit 

gebied liggen instandhoudingsdoelen, weghalen van natuur dient elders gecompenseerd 

(verbeterd) te worden. gebied vormt onderdeel van een corridor voor Flora en Fauna 

 Zondermeer niet in habitattype gaan zitten met de zuivering  

 Wellicht dat op het terrein meer inzicht in (on)mogelijkheden verkregen kan worden Mogelijk 

zijn zaken in het pachtcontract opgenomen zijn (bijvoorbeeld natuurstrook tussen 

recreatieplaatsen en zoekzone I in; rand bebossing 

 Mogelijke toetsing door Jachtopzichter i.v.m. invloed op aanwezig Wild 

 Exacte situatie met Jochem van Gooswilgen (bosbeheerder) opnemen 

 Provinciale toetsing Natura 2000 i.h.k.v. Ruimtebeslag. 

 Quickscan uit laten voeren t.b.v. habitattype, eigendom en beheer door Carlo en Jochem?  

 een aantal belangrijke aandachtpunten 

I 

II 

III 

? 

Zoekgebied deca 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Bijlage 

4 Verkenning potentie bruinkoolfilter 

 

 

 





 

 

Verkenning potentie bruinkoolfilter 
 

1 Inleiding 

Bij recreatieterrein De Dikkenberg is het de gedachte om een natuurlijk systeem, hetzij een 

helofyten- of wilgenfilter te realiseren. De Dikkenberg heeft aangegeven op het eigen terrein 

geen/beperkt ruimte te hebben voor een lokaal systeem. De Dikkenberg is omringd door bos dat 

in eigendom is van Staatsbosbeheer. Uit verkennende gesprekken met Staatsbosbeheer is naar 

voren gekomen dat zij de mogelijkheid van lokaal zuiveren klein achten vanwege de 

natuurdoelstellingen van het gebied rondom De Dikkenberg. De projectgroep acht de kans van 

het lokaal zuiveren groter indien dit binnen de perceelgrens van De Dikkenberg kan worden 

gerealiseerd. Toepassing van een helofyten- of wilgenfilter is vanwege het verwachte 

ruimtebeslag van circa 2.000 m2 niet mogelijk op eigen terrein (beschikbare ruimte is indicatief 

circa 300 m2). Tauw/ECS heeft als mogelijk alternatief een bruinkoolfilter genoemd. Deze 

techniek wordt onder andere in België toegepast en zou mogelijk interessant kunnen zijn, omdat 

dit net zoals een helofyten- of wilgenfilter een low tech systeem betreft. Verdere informatie over 

bijv. benodigd ruimtebeslag en zuiveringsprestaties zijn (vooralsnog) niet bekend. Tauw is 

gevraagd om te verkennen of er potentie is voor de toepassing van een bruinkoolfilter bij De 

Dikkenberg. De resultaten van deze verkenning zijn navolgend besproken. 

 

2 Resultaten 

Bij het op internet zoeken naar meer informatie over bruinkoolfilters (zowel in het Nederlands als 

op de Engelse benaming ‘lignite’) valt op dat er zeer beperkt informatie beschikbaar is. Op de 

term ‘lignite’ worden wel diverse resultaten weergegeven, maar niet in relatie tot het gebruik van 

bruinkool om afvalwater te zuiveren. De resultaten lijken allen te ‘wijzen’ naar België. De 

bruinkool vezels die worden gebruikt hebben de merknaam Xylit. De gevonden leveranciers van 

een dergelijk product komen allen uit België. Er zijn bij de verkenning geen leveranciers van een 

dergelijk product buiten België gevonden. 

De volgende aanbieders van een systeem met bruinkool (Xylit) zijn hieronder weergegeven: 

 GoLanTec (http://www.golantec.be/IBA.htm) 

 Tarcon bvba (http://www.aqualog.be/nl/over-ons) 

 BelleAqua (http://www.belleaqua.be/particulier/waterzuivering/types-installaties/belleaqua-

axylit)  

 Eloy Water (http://www.internationaltradenews.com/eloy_water_sa/portrait/ : 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_usager_-_X-Perco27092013_cle23ddb4.pdf )(in het 

Frans) 

http://www.golantec.be/IBA.htm
http://www.aqualog.be/nl/over-ons
http://www.belleaqua.be/particulier/waterzuivering/types-installaties/belleaqua-axylit
http://www.belleaqua.be/particulier/waterzuivering/types-installaties/belleaqua-axylit
http://www.internationaltradenews.com/eloy_water_sa/portrait/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_usager_-_X-Perco27092013_cle23ddb4.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_usager_-_X-Perco27092013_cle23ddb4.pdf


 

 

Het bedrijf BelleAqua toont op hun website de meest volledige informatie en laat ook tevens de 

configuratie zien met bruinkool zoals we deze voor ogen hebben. In 

de figuur aan de rechterzijde is een illustratie opgenomen van het 

bruinkoolfilter zoals aangeboden door BelleAqua (Axylit). 

Op de website zijn tevens grondslagen voor ontwerp te herleiden.  

De benodigde oppervlakte per vervuilingseenheid is 0,45 m2/v.e. Ter 

check, is gekeken of de Belgische v.e. in lijn ligt met de Nederlandse 

v.e. Gemiddeld produceert in België één persoon in totaal 150 liter 

afvalwater en 60 gram BZV per inwoner per dag.1011 De 

samenstelling van huishoudelijk afvalwater in België is weergegeven 

in de onderstaande tabel.12  Dit komt goed overeen met de 

samenstelling die we in Nederland hanteren.  

 

Tabel Samenstelling huishoudelijk afvalwater België 

  

 

Een benodigd oppervlakte van 0,45 m2/v.e. is ruim 6x kleiner dan voor een helofyten- of 

wilgenfilter. Uitgaande van het verwachte maximaal aantal personen op De Dikkenberg van circa 

690 personen, resulteert dit in een benodigd oppervlak van circa 310 m2. Dit is soortgelijk aan de 

oppervlakte die De Dikkenberg beschikbaar heeft. Er is voorafgaand aan het bruinkoolfilter wel 

een voorbehandelingsstap nodig. De grootte van de voorbehandelingsstap lijkt 125 liter per v.e. 

te zijn. Dit zou voor De Dikkenberg inhouden dat de voorbehandelingsstap een inhoud dient te 

hebben van circa 86 m3. De voorbehandelingsstap zou mogelijk op de locatie van de huidige 

zinkputten kunnen worden gesitueerd (mogelijk kunnen de zinkputten ook worden hergebruikt, 

uiteraard na afdichting bodem). 

Het BelleAqua Axylit systeem is CE-geattesteerd en voldoet aan Belgische richtlijnen in relatie tot 

lozingseisen. Er is telefonisch contact opgenomen met BellaAqua om meer duidelijkheid te 

krijgen over de lozingskwaliteit. In België (Vlaams gedeelte) wordt het effluent enkel getoetst op 

zwevende stof en CZV. Voor zwevende stof geldt een maximale waarde van 60 mg/l en voor CZV 

geldt een maximale waarde van 125 mg/l. Het BelleAqua Axylit systeem is gecertificeerd en 

voldoet volgens BelleAqua ruimschoots aan deze eisen. Op basis van ‘ons’ Activiteitenbesluit 

dient bij bodemlozing te worden voldaan aan: 

                                                        
10 http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?e=43&n=9&s=48 
11 http://www.milieurapport.be/Upload/main/AG2010_oppervlaktewater_def_TW.pdf 
12 http://www.herent.be/upload/milieu/downloads/MBP_Herent___Hoofdstuk_3_water.pdf 



 

 

 

 Lozen op of in de bodem en in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam 

Parameter Representatief etmaalmonster Steekmonster 

Biochemisch zuurstof verbruik 30 milligram per liter 60 milligram per liter 

 Chemisch zuurstof verbruik 150 milligram per liter 300 milligram per liter 

 Onopgeloste stoffen 30 milligram per liter 60 milligram per liter 

 

De eisen voor zwevende stof (onopgeloste bestanddelen) is gelijk aan die in België. Voor CZV 

zijn ‘onze’ eisen minder streng. Daarnaast moeten we ook voldoen aan BZV. BelleAqua heeft 

telefonisch aangegeven dat hun systeem aan deze eisen voldoet. Tevens is de schaalgrootte van 

De Dikkenberg geen probleem. Hun systeem is modulair uitbreidbaar. Ze verwachten dat het 

bruinkoolfilter, gezien de 

schaalgrootte van De Dikkenberg, 

mogelijk nog wel iets kleiner kan, 

maar hier moet dan projectmatig naar 

gekeken worden. Ze hebben ook 

ervaring met het bruinkoolfilter bij een 

recreatieterrein van circa 100 v.e. De 

foto aan de rechterkant laat het 

bruinkoolfilter zien voor dit betreffende 

recreatieterrein. 

De toplaag van het turffilter kan 

beplant worden met sierplanten die 

niet te diep wortelen, waardoor het 

ook weer meer als een natuurlijk filter 

oogt.  

 

3 Conclusie potentie bruinkoolfilter 

Toepassing van een bruinkoolfilter lijkt perspectiefvol voor De Dikkenberg. De benodigde 

oppervlakte lijkt te passen en volgens opgaaf BelleAqua zal het systeem voldoen aan de eisen 

zoals gesteld in het Activiteitenbesluit. De kosten voor de aanleg van een dergelijk systeem voor 

De Dikkenberg zijn vooralsnog onbekend en dient volgens BelleAqua projectmatig te worden 

opgepakt. Afhankelijk van de kosten zou mogelijk het bruinkoolfilter ook interessant kunnen zijn 

voor De Braamhorst en De Zanding. Er is echter geen sprake van een wisselwerking zoals deze 

bijvoorbeeld bij De Zanding is beoogd dat het hout van de wilgen weer wordt gebruikt in de open 

haard van de huisjes op het park. 
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5 Schetsontwerpen lokaal behandelingssysteem 
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A3
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#
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6 Ingevulde duurzaamheidsmatrix 

 

 

 



 

 

 



Parameter

gemeente waterschap ondernemers omwonenden drukriool helofyten helofyten + wilgen bruinkool

(referentie) Braamhorst de Zanding Dikkenberg

Investeringskosten 0 0 0 0 0 -1 -1 0

De jaarlijkse beheerkosten 0 0 0 0 0 1 1 1

De totale levensduurkosten 5 5 0 0 0 0 0 0

Emissies van normatieve stoffen 3 0 3 5 0 0 0 0

Emissies van microverontreinigingen 3 0 3 5 0 1 1 1

Emissies van pathogenen 5 0 5 5 0 1 1 0

Emissie van vuile reststromen 3 3 0 0 0 0 0 0

Emissies (overig) 5 3 5 5 0 0 0 0

Medegebruik (direct economische impact) 2 0 5 5 0 1 2 0

Medegebruik (niet te monetariseren) 2 0 5 5 0 1 2 0

Energiegebruik 5 5 0 0 0 2 2 2

Energiewinning 3 5 3 0 0 -1 -1 -1

Herwinning en hergebruik nutriënten 1 5 0 0 0 0 0 0

Herwinning en hergebruik overige grondstoffen 0 5 0 0 0 -1 -1 -1
14

vezels, eiwitten etc.

11
zowel voor transport als inrichting

12
zowel direct via vergisting als indirect via verstoken hout uit wilgenfilter

13
N en P
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en
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is

si
es

M
ed

eg
eb

ru
ik

-2 = veel slechter, -1 = slechter, 0 = gelijk waardig aan, 1 = beter, 2 = veel beter dan drukriool

4
BZV/CZV, N en P zoals in activiteitenbesluit opgenomen

6
Humane en veterinaire ziekteverwekkers

7
slib, filtermateriaal

8
geur

9
kabel, wandelpaden, houtopbrengst

10

en
er

gi
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en
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ro
n

d
st

o
ff

en

Duurzaamheidsmatrix

landschap

Wat is de relatieve waardeHoe belangrijk is de parameter?

nr.
Toelichting

1
De kosten die nu moeten worden gemaakt

3
De totale kosten voor inrichting, beheer en onderhoud over 60 jaar

2
De kosten voor beheer en onderhoud

5
Zware metalen, microplastics, medicijnresten etc.



Ecologische waarden 3 3 0 5 0 1 2 0

Economische waarden 2 0 2 0 0 1 1 1

Innovativiteit / exposure 5 5 2 0 0 1 2 2

Risico's volks- en diergezondheid 5 3 5 5 0 0 0 0

Risico's volks- en diergezondheid 5 3 5 5 0 0 0 0

Ruimtebeslag 4 0 5 5 0 -1 -1 -1

Chemicaliëngebruik 3 5 0 0 0 1 1 1

Materiaalgebruik (hoeveelheden/type) 2 2 0 0 0 0 0 0

Gebruiksbeperkingen 3 0 5 0 0 -1 -1 -1

Bewustwording 4 3 0 0 0 1 1 1

totalen 73 55 53 50 0 7 11 5

Waarderingscijfer gemeente waterschap ondernemers Omwonenden

Drukriolering 0 0 0 0

Helofytenfilter (de Braamhorst) 40 29 17 40

Helofyten + Wilgenfilter (de Zanding) 56 44 40 70

Bruinkoolfilter (de Dikkenberg) 30 33 -8 0

15
broedgebied, fourageergebied, schuilplaats etc.

18
bij normaal gebruik

19

20

21

24

bij calamiteiten

boven de grond

Draagt hij bij aan bewustwording bij gebruiker?

23
door bewoners op het park/parkbeheerder

16
bijdrage aan de lokale economie

17
mate waarin op landelijke belangstelling mag worden gerekend

22
leidingwerk, beton, pompen
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