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honderd jaar geleden konden de bacteriën in beken en rivieren ons afvalwater 
nog gewoon natuurlijk reinigen. inmiddels zijn we zo’n 10 miljoen nederlanders 

verder en schieten rioolwaterzuiveringsinstallaties de natuur te hulp.
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persen drukken dit zogeheten rooster-
goed samen, waarna het naar een afval-
verwerkingsbedrijf gaat. Zand zakt naar 
de bodem van een zandvanger en wordt 
eveneens afgevoerd.

Na deze voorbehandeling gaat het water 
naar een voorbezinktank, waar het in het 
midden binnenkomt en langzaam naar 
de buitenkant stroomt. Door de langzame 
stroming zakken fijne afvaldeeltjes naar 
de bodem – ze bezinken. Deze deeltjes 
(met name resten van bladeren, ontlas-
ting en groenten) vormen het primaire 
slib. Een langzaam ronddraaiende veeg-
arm onderin de tank verzamelt dit slib 
en voert het af naar de slibvergisting. 
Gelijktijdig haalt een drijfarm aan het 
oppervlak drijvend vuil zoals vet uit het 
water. Tot zover verloopt het zuiveren van 
water geheel mechanisch, maar dat veran-
dert in de volgende stap.

BiologiSch

Na het filteren en bezinken bevat 
het afvalwater alleen nog opgeloste 

en organische verbindingen. Vervolgens 
gaat het naar een beluchtingstank, waar-
in het natuurlijke zelfreinigende proces 
van oppervlaktewater in een hoger tempo 
wordt nagebootst: op een kleiner opper-
vlak, met een hogere concentratie aan 
micro-organismen (zoals Pseudomonas, 
Achromobacter, Acinetobacter, Nitrosomonas 
en Nitrobacter-bacteriën) en met voldoen-
de zuurstoftoevoer. Het water vermengt 
zich met een bacteriënmengsel – zoge-
heten ‘actief slib’ – dat de werkelijke zui-
vering uitvoert. Het zorgt voor de afbraak 
van organische stoffen en stikstofver-
bindingen die voornamelijk als ammo-
nium (NH4

+) de rioolwaterzuivering zijn 
binnengekomen. In de beluchtingstank 
wordt extra zuurstof toegevoerd door er 

In beken en rivieren breken bacteriën 
in aanwezigheid van zuurstof vervui-
lende organische verbindingen af tot 

water en koolstofdioxide. De organische 
stoffen vormen voedsel voor de micro-
organismen, die zich hierdoor kunnen 
delen en biomassa vormen. Dit zelfrei-
nigende vermogen van de natuur kent 
echter grenzen. Sterke vervuiling – zoals 
grote stromen huishoudelijk afvalwater 
die rechtstreeks op het oppervlaktewater 
worden geloosd – leidt tot uitputting van 
de hoeveelheid zuurstof in het water, 
waardoor vissen en andere waterorganis-
men verstikken. Bovendien veroorzaakt 
een overmaat aan stikstofverbindingen 
en fosfaat eutrofiëring: sterke groei van 
algen, die ’s nachts zoveel zuurstof ver-
bruiken dat overige planten en dieren niet 
kunnen overleven.

zuiveren

Tijd om de natuur een handje te hel-
pen. Sinds de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater uit 1970 van kracht is, 
moet afvalwater gezuiverd worden voor-
dat het in het oppervlaktewater terecht 
mag komen. Dit gebeurt in rioolwaterzui-
veringsinstallaties.

 helpen

Huishoudelijk afvalwater (waaronder 
afwaswater, douchewater, urine, ontlas-
ting en al dan niet incidentele lozingen 
via de gootsteen) verdwijnt samen met het 
regenwater in het riool. Gemalen en pers-
leidingen transporteren dit water vervol-
gens naar de rioolwaterzuiveringsinstal-
latie, waar het als ‘influent’ binnenkomt. 
Hier passeert het een fijn rooster dat vaste 
stoffen als steentjes, hout, papier, plastic 
en grove bladeren tegenhoudt. Speciale 

watervervUiling 

verontreiniging milieu-effect zuivering

zwevende deeltjes zuurstofuitputting en 
slibneerslag

filtratie, bezinking

biologisch afbreekbare 
organische stoffen

zuurstofuitputting chemische of biologische 
oxidatie

ziekteverwekkers (infectie)ziektes desinfectie; invangen in slib

nitraten, fosfaten eutrofiëring biologische/chemische 
omzetting

pesticiden, PAK’s, PCB’s, 
zware metalen

vergiftiging absorptie aan slib

Het verwijderen van fosfaten uit afvalwater is een 
verhaal apart. Dit kan zowel biologisch als che-
misch. Bij biologische verwijdering nemen micro-
organismen het onder aerobe omstandigheden 
op als fosfaat en polyfosfaat. Voor de chemische 
verwijdering voert men tijdens de beluchting 
van het afvalwater ijzerchloride (FeCl3) toe. Dit 
reageert met fosfaat (PO43-) tot ijzerfosfaat, dat 
als ijzerslib bezinkt.

  De natuur een handje




