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V oorwoord Kiwa
Algemeen
Deze beoordelingsric htlijn is op gesteld door het College van Deskundigen !BAsystemen van Kiwa, waarin belanghebbend e partijen op het gebied va n ve rticaaL
doorstroomde helofyten filters zijn vertegen woordigd.
Deze beoordelingsrichtlijn za l door Kiwa wo rden ge hanteerd in samenhang met het
Kiwa-Reglcment voor Procescertificatie. In dit reglement is de d oor Kiwa geh a nteerde
we r"-w ijze vas tgelegd bij de uitvoering van het onderzoe k ter ve rkrijging va n he t
a ttes t-met-procesccrtificaat, als med e de externe controle. Over de aan te h ouden
controlefrequentie adviseert het bovenge noemd e College van Deskundigen.
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1 Inleiding
1 .1

Onderwerp

De in d eze beoo rde lings richtlijn opgenome n eisen worden door d e certificatie-instell ing
ge hanteerd bij de behande ling van een aanvraag, c.q. de instandhoud ing van een certificaat
voo r de aan leg van verticaa l doorstroomde he lofytc nfilters.
De af te geven kwa lite itsverk.laringen worden aangeduid a ls attest-met-procescertificaat.
Naast de eisen, die in deze beoorde lingsrichtlijn z ijn vas tgelegd, stelt de certifica tie-i nstelling
aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatte.

1.2 Toepassingsgebied

De verticaal doorstroomde helofytenfilters zijn bestemd om te worden toegepast voor de
z ut vering va n huis ho udelijk. afvalwater e n beperk.l bedrijfsafva lwatcr. Hel verticaal
doorstroomde helofytenfiiter betreft het gehele systeem inclusief voorzu ivermg en
nazuivering zoa ls deze geattesteerd is volge ns de BRL K10002 "A ttestering van !BAsystemen".

1 .3

Status t.o.v. wettelijke regelingen

Deze beoordelingsrichtlijn die nt beschouwd te worden als het enige te doorlopen protocol c.q.
directe e isen voo r verkrijg ing van een attest-met-procescertificaat Het attest-metprocescertificaat ve rvangt in generle i opzicht bestaande wettelijke regelingen of no rmen.
Idealiter is het attest-met-procescertificaat een vorm van een privaatrechte lijk.
marketingsinstrument, gesc hik.t a ls vrijwillige aanvulling op wel- en regelgevmg.
Lozinge n op oppervlaktewa ter wo rden gereg uleerd door het Lozingenbes luit Wvo
huis houde lijk afva lwater (21-3- 1997). Deze btedt de mogelijkheid om, bi j lozing tot 10
inwonerequt va lcntc n \'an hut o; houdel tjk <~ f vcl l wa ler o p oppervla k.te\\'ater met hogere
functiedoe lstclling, btj nadere t't'> t.>en IB,\ voor te schrijven die verde rgaand zu t\'t'rt dan l'L'Il
septic tank. Lozi ngen van de mcco;tl' soorte n agr.utsch bed r ijfsafval\\'aler vallen onder het
Lozingenbesluit \\'vo o pen lt>elt en\ cehouderij (ont,,·crp gepub ltcecrd Jc111llcHt 19tJY, Vl'lj\\el
zelfde regelinge n als Lozingenbesluit hut~ h oudcltjk.). ler\\'ijllozingen va n mt'l'r dc1n 10
inwonerequ ivalenten van huishouddijk afval\\'aler of lozingen van overig bedrijtsah·alwater
individ ueel vergunningplichtig zijn.
A ls verduide lijking van de regelgev ing heeft de Commiss ie Integraa l Wate rbcheer (CIW),
zowel voor lozingen op oppervlak tewater als voo r lozingen in de bodem, haar visie gegeven
op de inzet van IBA's. Deze visie berust o p d e indeling van IBA's in drie klassen waarbij de
keuze van de in te zetten 1-.lasse wordt ge re lateerd aan de kwetsbaarheid van het ontvangende
milieu. In d e BRL-attestering is met d eze klasse indeling in de vorm van doelvoorschriften
rekemng gehouden.
Klasse I is gelijkwaardig aan de septic tank zoals deze als midde l is omschreven in betde
lozingenbes luiten. Middels gegeven doelvoorschriften kan d e gelijk\\'aard igheid van andere
middelen worden aangetoond. Het traject van attestering/ certificatie is hierbij hulpmiddel
zowel voo r het bevoegd gezag als voo r de ge bruiker van de IBA 1-.lasse I. Waterbeheerders
hebben zelf de bevoegdheid a ls bevoegd gezag d e gelijkwaardigheid vast te stellen biJ lozing
op o ppe rvlaktewater. He t Lozin genbesluit bodembesche rmin g biedt deze mogelijkheid niet.
Bij de herz ie ni ng van d it besluit is het voorneme n het gel ijkwaard igheidsbeginsel op te
ne men. De vas tstelling van gelij kwaardigh e id zal via het a ttester i ng/ ce r~ifica tie traject lopen.
Voo r klasse II zijn strengere e isen ges te ld dan klasse I, voo r klasse lila zijn ook e isen
opgenomen voor stiks tof en bij IIIb ook voor s tikstof en fosfaat.
Ook bij de handhaving is het bevoegd gezag gebaat bij de inzet van IBA's me t
attest/certificaat. De handha vingsins panning kan hiermee worden geminimaliseerd en bij
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lozing op opperv laktevvateren ~an de lozer eventueel vvo rden gecompenseerd in de Wvoheffing in geval van Klasse IJ en hoger.
Binnen de vigerende wetgeving is het niet mogelijk een IBA van een hogere klasse IBA te
verplichten dan op g rond van het ontvangende milieu nodig is. BiJmen private
overeenkomsten tussen lozer en bevoegd gezag kan dit wel.
Lozingen in de bodem z ijn geregu leerd door het Lozingenbesluit Bodembescherrning (Stb
1990,217, laatstelijk gewijz igd 8-12-1 997, Stb 649) . Voo r alle soorten lozinge n wordt in dit
besluit een middelvoorschrift gegeven. Nadere e isen kunnen alleen dan worden opgelegd aan
de lozer indie n dit in he t provinciale milieu plan is vas tgelegd. De in het besluit beschreven
zu iveringssyste me n z ijn in te delen in klasse I, de septic tank, en klasse 11, de overige
genoemd e aerobe systemen. De opsomming is limitatief en berust op de ~ennis van die tijd
(vastgelegd in de !BA-richtlijn, VROM 1991 ).
[Iet Lozingenbesluit bodembescherming kent een tweejaarlijkse keuringsregeling, waarbij
privaatrechtelijk het ministerie per 1-1-'98 voor twee jaar de uitvoering bij Kiwa heeft
neergelegd. Wellicht kan het Lozingenbeslu it Bodembescherming zo worden herzien, dat
voor geattesteerde installaties minder dan wel geen keuringen nodig zijn .

1 .4 Aanvraag

De behandeling van de aanvraag voor een attest-met-procescertificaat vindt plaats op basis
van de op het moment van indiene n van kracht zijnde beoordelingsrichtlijn.
Indien door de o ndernemer rapporten van onderzoekinstellin gen of labora toria worden
in ged iend om aan te tonen dat het product aan de eisen van de BRL voldoet, zal moeten
wo rden aangetoond d at deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van
toepassing z ijnde accreditatienorm, te weten:
• EN -l-5001 voo r laboratoria
• EN -l-500-t voor inspectie-ins te llingen
• EN -15011 voo rcertificatie-instellingen
De ins telling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wa nneer een accreditatiecertificaat ~an
worden overge legd, afgegeven door de Raad voo r Acc reditatie (RvA) of een accreditatieins te lling waarmee de RvAeen overeenkoms t van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.
Deze accreditatie moet betre~king hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoeJ..... Indien
geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal De certifica tie-ins telling zelf ve rifiëren
of aan de accred itatie norm is voldaan.

1 .5

Definities

Beperkt bedrijfsafvalwater:

GVK:
!BA:
Nomina le afmeting:
prEN 12566

Afva lwater afkomstig van melkveehouderijen
bestaande uit melkspoelwater (m.u.v. het
voo rspoel water).
Glasvezelversterkte kunststof
Individuele Behandeling van Afva lwater
Afmeting die door de ondernemer wordt opgegeven.
In de BRL-KlOOO-t "IBA-compactsystemen" en BRLK10005 "verticaa l doorstroomde helofytenfilters" word t
verwezen naa rdeprEN 12566-3 van juli 1998.
In de BRL-K10003 "Septic tanks" wo rdt verwezen naar
de prEN 12566-1 van oktober 1998.

Voor overige definities wordt verwezen naardeNEN-EN 1085 "Afval waterzuivering.
Termen en definities".

BRL K 1 0005 d.d. 2000-09-01
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2 Prestatie-eisen en attesteringsonderzoek
2 1 Algemeen
In dit hoofdstuk z ijn de prestatie-eisen opgenomen, die relevant z ijn voor verticaal
doorstroomde hclofytenfilterso Elke prestatie-eis is afzonderlijk behandeld in een. paragraaf,
waarbij is aangegeven hoc met de eis wordt omgegaan bij het attesteringsonderzoek. e n hoe de
prestatie behandeld wordt in het attest-met-p rocescertificaat
0

20 7 7 Klassenindeling
Een verticaal doorstroomd he lofytenfi ltcr moet worden ingedeeld in één van de volgende
klassen:
Klasse I
Klasse II
Klasse lilA
Klasse IIlB
0

2. 7. 2 Bepalingsmethode
Voor de bepaling van de classificatie va n het verticaal doorstroomd helofytcnfilter moet h et
systeem beoordeeld worden volgens en voldoen aan de BRL Kl 0002 "Attestering van IRAsystemen".
20 7 3 A ttesteringsonderzoek
Voor het attesteringsondcrzoek moelen de onderzoeksresultate n, gebaseerd op bovenstaande
beoordeling worden overlegd. Daarnaast moeten tekeningen van d e afzonderlijke e le me nte n
worden overlegd. De tekeninge n zulle n vvo rd e n vcrgeleken me t de tekeningen behorende bij
het attest.
0

20 10 4 Attest-met-procescertificaat
In het attest-met-procescertificaat zal worden aangegeven dat het gecertificeerde proces en
constr ucties voldoen aan de eisen en voo rwaarden die voor het gebruikte materiaal en he t
proces van toepassing zijn, onder ver melding van de klasse waarin ze kunnen worden
toegepast.

BRL K10005 d.d . 2000-09 -01
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3 Eisen te stellen aan het product
3. 1

Algemeen
In dit hoofdstuk z ijn de e isen opgenome n voor de bij d e uitvoering va n het proces toe te
passen producten. De eisen he bben betrekking op het gehele systeem, d.w.z. zowel d e voo r-,
hoofd - e n eventue le nazuivering.
Indie n voor een materiaa l, onde rdeel of verwe rkingsproces, een kwalite itsverklaring is
afgegeven op bas is van het daarvoor gen oemde eisens telle nde document door de Raad voor
Acc reditatie (op bas is va n EN -!5011) erkende certificatie-instelling die gebruik maakt va n het
College va n Deskundigen die adviseert over de betreffende e isenste lle nde document, dan
wordt dit als afdoende bewijs beschouvvd dat aan de e isen wordt voldaan .
A ls geen kwaliteitsverklaring is afgegeven, dan moet per leverin g va n een product of pe r
uitvoe ring van een proces worden aange toond tege no ver de certifica tie-inste lling dat d eze aan
de ges te lde e isen van d e in deze BRL genoemde BRL "s vo ld oen.

3.2 Materiaaltechnische en constructieve eisen
3. 2. 1 Algemeen

Betonnen constructies
Be tonnen construc ties moete n voldoen aan d e e isen ges teld in BRL Kl 0007 " Betonnen
be huiz ingen voor rB A-syste me n" .
Metale n constructies
Metalen constructies moete n voldoen aan de eisen ges telel in BRL K19003 "Metale n
be huiz ingen voo r rB A-systemen".
Kunststof constructies
Kunststof constructies moe te n voldoen aan de eisen geste ld in BRL K22002 "Kuns ts tof
behuiz ingen voor IBA-systemen ".
Kunststof folieconstructies moeten vo ldoen aan het gestelde in pa rag raaf 3.2.11 .
Constructies van overige materialen
Ande re mate ria len zijn toegestaan mits aangetoond wordt d a t aan d e eisen uit d e
bovenstaande beoordelingsrichtlijn word t voldaan.
Een e n ander moet in overleg met het certificatie instituut worden opgeste ld e n getoetst
3.2.2

Voorbehandeling

Indie n er gebruik gemaakt wo rdt va n ee n voorbehandelings tanl-. dient d eze te voldoen aan d e
eisen ve rme ld in paragraaf 3.2.1. Indien er ge bruik gem aa kt word t va n een septic tank dient
deze te voldoe n aa n de e isen van de BRL K10003. Indien er gebruik gem aakt wordt va n e~ n
ve tafscheider en s libvangp ut dient deze te voldoen aa n de eisen van de BRL 5252, BRL 5256,
BRL 5257.
3. 2. 3

Scheidingsdoek en beschermingsdoek

Scheidingsdoek
Het \•v eefsel moe t zijn vervaa rdigd van garens va n PP, PE, PA of PET of va n me ngsels van
die kuns ts toffe n (het weefselmag niet biologisch afbreekbaa r zijn) en moe t voldoen aan de
eisen van de BRL K553 of BRL 1121 .
Het weefsel moe t da arbij:
• Overee nkomstig paragraaf -L-l een opgegeven nomina le areïeke massa hebben va n te n
mins te 100 g/ m2;

BRL K 1 0005 d.d . 2000-09 -01
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•
•

•
•

Zijn van het type treksterkte groep B (of hoger) van paragraaf 4.7, tabe l 3 (nominale
treksterkte in ketting- en inslagrichting richting minimaallO kN/ml);
Zijn van het type re k bij nom inale treksterkte groep D (of lager) va n parag raaf 48, tabel-+
(nominale waarde van de rek bij nominale tre kste rkte in ketting- e n inslagrichting kle iner
dan 25 %);
Zijn van he t type pennittivileit groep B (of hoger) van paragraaf -!.6, tabel2, me t een door
de ondernemer opgegeven nominale waarde va n ten mins te 0,2 s· 1;
Zijn va n het ty pe poriegrootte g roep A of B van pa ragraaf -l.S, tabe l I , met door de
ondernemer opgegeven nominale waarde van ten hoogs te 200 ~Lm .

Beschermingsdoek
Het non-woven doe k (vlies) moet z ijn ve rvaardigd van garens va n PP, PE, PA of PET of va n
mengsels va n die kuns tstoffen (het non-woven mag niet biologisch afbreekbaar z ijn) en moet
voldoen aan de e isen van de BRL K22001 o f de vergelijkbare KOMO BRL.
Het non-wove n doe k moet daarbij:
•
Overeenkomstig paragraaf ..t ...t een opgegeven nominale areïeke massa he bben van ten
minste 300 g/ m2;
•
Zijn van he t ty pe treksterkte groep D (of hoger) va n paragraaf 4.7, tabel 3, met een
no minale trekste rkte in de produ ctierichting van minimaal 20 kN/m1;
•
Z ijn van het type rek bij nominale tre ks te rkte groep D (of lager) van paragraaf 4.8, tabe l-+
(nominale waarde va n de re k bij nominale trekste rkte in ketting- e n inslagrichting kle ine r
dan100 %).
3.2-4 Folie

De folie moet z ijn vervaardigd van een va n d e volgende kuns ts toffe n (de folie mag niet
afbreekbaar z ijn), en moet voldoen aan d e eisen van de daarbij genoe md e
beoo rde lings richtlijne n:
•
hoge dichtheid p o lyetheen (PE-HD): BRL K538;
•
lage d ichthe id polyetheen: BRL K546;
•
gev ulcaniseerd e EPDM : BRL K559;
•
vers terkte- of onversterkte PVC-P fo lie: BRL K519.
Daarbij gelden d e vo lge nde specificaties:
•
een effectieve dikte van ten mins te 1,0 nun vooro nvers te rkte foli e;
•
voor versterkte folie : een nominale dikte van ten mins te 0,8 mmen een
doorsche ur wee rs tand conform groep 2 (of hoger) van tabel 2 va n paragraaf 8.2.10 van
BRL-K519 (een doorscheurwee rs tand in ketting- en inslagrichting van ten mins te 120 N
per indi vidue le meting);
•
me t typecod e MB;
•
me t typecod e UV (e>..tra UV-res istent, voor nie t-a fgedekte toepassingen).
Ter tocl!clztmg: A a11 de bovcngelwcnnfc(ollcs ll'Ordcll 111 de bl:lrc(lcllde BR L ·s produeleisen gcstcltt. In hz;lagc 5
wordt lltltlr de dcs bctrc_~fc ndc pamgraf(•n uan de BRL ·s <•e nPl'ZCII.

3. 2. 5

Filtermateriaal

H e t filtermateriaa l moet leemar m of leem vrij zijn .
Het filte rmateriaal moet vrij z ijn va n verontreinigende stoffen va n organische, toxische o f
verstoppende aard.
De korrelgrootte van he t ma te riaal voor d e afdekking van d e a fvoerdrainageleidingen die nt
minimaal twee maai zo gr oot te z ijn dan d e groots te doorsnede van de drainageo peningen.
Hiervoor dient grind of een functioneel ve rge lijkbaar mate riaal gebruikt te wo rden .

3 . 2. 6

Leidingwerk

Oe aanvoerleidingen vervaardigd uit PVC PE of PP moeten voldoe n aan de eisen va n de va n
toepass ing zijnde BRL of gelijkwaa rdig De va n toepassing zijn de BRL ·s z ijn BRL K-!49, BRL
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2001 (NEN 7045), BRL 2023, BRL 52200 of BRL 9208. Aanvoerleidingen vervaardigd uit g res
moeten voldoen aa n de EN 295 of gelijkwaardig.
Aanvoerle idingen vervaard igd uit GVK moe ten voldoen aan de BRL K539, 551, 532 of
gelijkwaardig.
De rubberringen voo r het ve rbinden van d e buizen en hulpstukken moeten voldoen aan BRL
2013 "Rubberringe n e n flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater en
afvalwalerleidingen".
De aa n- en afvoerleidingen onder vrij ve rval moeten aan de vo lgende e isen voldoen :
•
de minima le no minale eliameter moet 100 mm ON zijn bij~ -1 m3 I dag,
•
de minimale no minale eliameter moe t 150 mm ON z ijn bij> 4 m3I dag,
3. 2 . 7

Putten

Verbindingen
Alle h orizo ntale verbindingen moeten zodani g worden uitgevoerd dat deze ve rbinding
weerstand biedt tegen d e uitgeoefende krachten van de optre de nde grond-, grond wa ter en
verkeersbe lasting(en). Bij het gebruik va n een opbou w va n be ton moeten de verbindinge n
wo rden uitgevoerd met een sponning.
Alle verbindingen moe le n ·w a terdicht uitgevoerd wo rd en.
Toegankelijkheid/ afdekkingen
De toegankelijkheid moet conform deNEN-EN 476 zijn uitgevoerd.
Deksels moeten zoda nig afgesloten kunnen wo rden da t deze niet eenvoudig d oor
onbevoegden (kinderen) geo pend kunne n worden.
Indien e r een mantoegankelijke schacht wo rdt toegepast, moe t deze minimaal een diameter
van 800 mm he bbe n. Bij syste men waarvan de in wendige a fme tin g kleiner dan 1 mis, mag de
da g maat van de ma ntoeganke lijke schacht verkle ind worden tot 600 mm .
Opme rkin g:
In ve rband met de contro le van de voo rbehandeltank is het we nselijk d e schach ta fd ekkin ge n
zo uit te voere n dat d eze handmatig te verwijderen zijn.
Vuilwater(pomp)put
De inhoud van de pompput moet minimaa l1 2 uur overcapacite it kunnen bufferen . In geval
van s toring heeft he t gehele systeem vold oende buffering o m ged urende 12 uur het
influentaanbod op te vangen .
Schoonwater(pomp)put
Het gezui verde afvalwater dient onder vrij verval in de schoonwater(po m p)p ut te s tromen.
3. 2. 8

Inbouwdelen

De inbouw d e le n, zoals aa nsluitstompen, inspectieopeningen e n afsluiterdoorvoeringen,
moete n de mate va n wa terd ichtheid die aan het casco wordt ges te ld en de doelmatige
werking va n het IBA-systeem niet nadelig beïn vloeden.
Inbouwdelen die worden aangebracht moete n met hun ophang ing, bevestiging en
doorvoering bestand z ijn tegen, dan wel beschermd worden tegen de stoffen waarmee ze in
aanraking kunnen komen.
3.2.9 Afdekking
De afdekkingen va n toe te passen putten moeten voldoen aan de e isen van de BRL 9203.
De toegankelijkheid moet conform deNEN-EN 476 zijn uitgevoerd.
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3 . 2 . 10 Planten
Als beplanting wo rdt Riet (Phragnutcs austmlts, in oudere literatuur P.
geadvtseerd.

C0/1111111111~

genoemd)

3.3 Afmetingen en toleranties
3. 3. 1 Inleiding
Voor betonnen behuizingen wo rdt ve n veze n naar de BRL K10007 "Beton nen behuizingen
voo r !BA-sys te me n", voor kunststof behuizingen wordt ver weze n naar de BRL K22002
"Kunsts tof putte n voor rBA-sys te men" e n voo r metale n be huiz ingen wordt verwezen nacH de
BRL K19003 " Metalen behuizi ngen voo r rBA-systemen".

3 . 3 .2

Vastleggen van maten en gegevens

De bmnenmiddellijn of in wendige le ngte en breedte, de mmimum en ma,imum hoogte, de
wanddikte, de bodemdikte, de dikte va n de afde"plaat, de maatvoering en ui lvoering van de
ver bindingen inclus ief toleranties, sponningen, de plaa ts van de wapening, de staalsoort en de
middell ijn va n de wapeningsstaven bij be tonne n svstemen alsmede de afmettngen van d e
rubbemnge n e n h ijsvoorzienmge n moeten d oo r de fabrikan t z ijn vastgelegd op doo r dt•
fabrikan t gea uto riseerde tekeningen.
Voo r kunsts tof folie co ns tructies geldt in afwijking va n he t bovenstaande dat het on twerp van
de folieba k moet zijn vastgelegd in duide lijke, d oor de fabrikant gea utoriseerde tekentngen en
be rekeningen, waarbij ten mins te moel z ijn aangegeven:
•
De maatvoering (inclusief tole ranties) e n he t oppervlak va n de bakconstructie;
•
De opbo uw va n d e bakcons tructic, inclusief d e tailteke ninge n va n doo rvoeringen en een
legplan (waarin de p ositie en soort ve rbindingen en doorvoeringen zijn aa ngegeven);
•
Ligging, hoogte ma te n en afmetmgen va n he t afwatersysteem (e n van eventue le overige
door de foliebak-wand gevoerde e le me nten);
• Specifica ties van de toe te passen mate rialen;
• lJ ttga ngspunten va n de berekening;
• 1\laatregelen ter voo rko ming van ongelijkmatige zettingen te gevolge van eventuele niet
aan zetting o nde rhev ige e lementen in de ond ergrond (zoals bij funderingspoeren,
pompfunda ties e.d .), ins t<1b ielc bodemsoorten e n verheersbelastingen
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4 Eisen te stellen aan het proces
4 .1

Algemeen
In dit hoofdstuk z ijn de e isen opgenomen waa raan de aanleg van ver ttcaa l doorstroomde
helofytenfilte rs moet voldoen. Deze eisen z ullen onderdeel uitmaken van de technische
specificatie van he t proces, die wordt opgeno men in het procescertificaat

4.2 Installatietechnisch en bouwkundig vooronderzoek
Voorda t me t het ontwerp begonnen kan worde n moeten te nmi ns te bekend zij n .
• de locatie,
•
ma ten van de te benutten tanks en le idingen,
• s taa t va n ond erh oud van de te benutten tanks en leidingen.
Voordat met de aanleg begonnen kan worden moet bekend z ijn:
• de liggi ng va n de aam-vez tge nutsvoorzie ningen en,
• de te ve n vachten hoogste grondwa tersta nd.

4 .3 Uitvoering
4 . 3 . 1 Grondwerk

De opbouvv va n een he lofy le nfiltcrs kan op di verse manie ren gebe ure n·
Opbouw me t za ndtalud
O pbouw met "verlore n" bekisting
geheel boven maai veld
ha lf ingegraven
Bovenkant gelijk met maaiveld

eenvo udi gs te me th ode
efficië nt mate riaalge bruik/ kleinste
grond beslag
g rondaanvoer noodzakeli jk
grondbalans nul
I g rondafvoer noodzakelij k

Nadat de bak uitgeg raven is moete n de bode m en de wanden v rijgemaakt worden van
scherpe de le n die de vloeistofdic hte laa g kunnen beschadigen.
Als er boomworte ls tijdens he t g raafwe rk verwijde rd zij n, o f als de ondergrond nie t vrij is van
sc herpe voorwerpen of a nde re o nvo lkome ndhe den, moet d e vloeistofdichte laag ook aan de
buile nzijde besche rmd worde n me t een besche rmingsdoek.
Voorkomen dient te worden dat tijdens constructie intreding van grond in hel bassin
plaatsvindt.
De aa n te leggen talud hoek, de uitwe ndige hoek met de horizontaal, moet minimaa l-!5° Lijn
ter verminde rin g van het risico van wortelingroei. Indien een hoek groter dan -!5° wordt toegepast zijn bijzo nde re voo rzieningen nodig o m de s ta biliteit te waarborgen.
Ongelijkmatige zettingen te gevolge va n eventuele niet aan zetting onderhev ige elementen in
de onde rgro nd (zoa ls bij funderingspoeren, pomptundaties e.d.), instabiele bodemsoorten en
verkeersbelastingen, die nen te v.·orde n voor ko me n.
4. 3 . 2

Scheidingsdoek en beschermingsdoek

Scheidingsdoek
Voo r de blijvende scheiding va n he t filte rza ndbed e n de grin dlaag -waa i·in d e
afvoerdrainageleidinge n gelegen z ijn- dient d oek (een weefsel) gelegd te wo rden.
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Beschermingsdoek
Ter bescherming van de kunststof folie constructie van het helofytenfilter moet een nonwoven doek (vlies) worden aangebracht.
4. 3. 3 Folieverwerking
Het helofytenfilter dient van de aardbodem gescheiden te worden door een v loeistofdichte
folie.
De folieverwerking dient te gesc hieden volgens de eisen van de BRL-K537 of BRL 1149, en de
"Protocollen voor het toepassen van geomembramen ter bescherming van h e t milieu".
Voor zover niet anders is aangegeven, gelde n aanvullend de bepalingen van "De Protocollen"
en va n BRL-K537 en BRL 11-!9 als leidraad voor de foliebak constructie.
Voo r de foliebakconstructie geldt daarnaast:
•
De folie moet spanningsvrij worden gelegd;
•
De ondergrond dient vrij van scherpe delen, of voorzien van een bescherming hie rtegen,
te zijn.
Ter bescherming van de kunststof folie con structie moet in de volge nde gevallen een nonwoven d oel-. (vl ies) direct tegen de folie worden aangebracht (met ten mins te 15 cm overlap
tussen de onderlinge banen):
•
Aan de buitenzijde van de bakconstructie, tegen de folie, als de ondergrond niet vrij is van
scherpe voo rwer pen of andere onvolkomendheden (te nzij daarop een grondpakket van
minimaal 0,15 m schoon zand met een maximale fractie van 2 mm is aangebracht);
•
Aa n de binnenzijde van de bakconstructie, tegen de folie, tussen het g rindpakke t en de
folie (tot ten minste 15 cm buiten hel grind pakket).
4.3.4 Filterpakket
H et filterpakket moet tenmins te 80 cm hoog z ijn.
De hoogte van het filterpakket en de materiaalspecificatie moeten volge ns het attest worden
toegepast.
Indien er ijzertoevoeging plc~élts vindt dient dit c~l leen in de bovenste hellt van hel filterpal-.1-.eL
onder de aanvoerleiding, aangebracht te worde n. I lierdoor wordt voo rkomen dat he l ijzer c1l s
ijzeroxide neerslaat op de clfvoe rdrainagcleidingen .
4. 3. 5

Leidingwerk

Koppelingen
De verbindingen van de leidingcomponenten op de aansluitingen va n het !BA-systee m
moeten flexibel (bepaalde toelaatbare hoekverdraaiing) uitgevoerd worden overeenkomstig
de verbinding van de aansluitende leiding. Aansluitingen moeten zoda nig worden
aangebrach t dat beperkte axiale verplaatsingen van de aansluitleiding spanningloos mogelij i-.
is.
De koppelingen waarmee het bevloeiingssysteem verbonden wordt dienen demontabel te zijn
i.v.m. onderhoud, inspectie en eventuele grondzetting.
De perforaties dienen braamvrij te zijn.
De aansluitende leidingen dienen zonder deformatie aangebrach t te worden.

Bij het ontwerpen van aansluitingen en doorvoeringen in een kunststof fo lie constructie
kunnen onder andere De Protocollen e n BRL-K908 "Aanleg van kunststqf
geomembraanbaksyste me n" als leid raad worden gehanteerd. Zie ook paragraaf 3.2.17 "De
afdichting" .
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Aanvoerle idingen
De leidingen diene n onde r a fscho t aangelegd te worde n.

De aan voe rle idingen kunnen a ls vrij ve rval of als drukleidinge n wo rd en uitgevoerd . Indie n de
le iding naa r een bezinkpu t leidt mag er géé n drukleiding toegep as t wo rd e n.
Jlet systeem van a a nvoe rleid ingen dient zo te zijn ontvvor pe n d a t he t afvalw ate r gelijkmatig
over het filterpa kke t wo rdt ve rdeeld .
De ge pe rforeerde a a nvoe rleidingen moeten op een toplaag va n nie t vers toppingsgevoeli g
materiaal, o.a. organisch afde kma teriaa L ligge n. Deze laag heeft a ls functie he t d oorlate n van
z uurstof en het voorkomen va n stank
De geperforeerd e aanvoerle idinge n die ne n voldoende d oor d e genoe mde massa omring d te
z ijn.
Afvoerleidingen
De le idingen die ne n onder a fsc hot aa nge legd te worden .

De afvoe rdraina gele idingen moele n zod a nig aange brac ht w orde n dat reini ging achte raf
mogelijk is
De afvoerdrainage le idingen wo rde n afgedekt met een laag grind o f functi oneel gelijbvaardig
mate riaal me t een dikte tot minimaal 5 cm boven de bovenkant van d e a fvoe rdraina geleidinge n.
4 . 3. 6

Putten

Alle aan wezige putte n moete n be re ikbaar zijn voo r onde rh oud e n ins pectie.
4. 3. 7

Controlevoorziening

O m te controleren o f aan de vereis te efflu e nt waarden wordt voldaa n, moet de
controlevoorziening aa n de vo lgend e e isen vo ld oen:
• H e t moet mogelijk z ijn om een re presentc1tief mo nsll' r lt' ne me n zo nd e r hinder va n d rijtof bezinkla ge n,
• H e t mo ns te r ma g alleen bcs tac1 n uit efflue nt,
• De monslPrToorzie ning moe l goed be reikbaar e n vrij toega nke li jk zijn.
• De monsle rvoo rziL'ning moe l a fgede kt z ijn tegen e\.tcrne inv loed e n zoa ls regen, 'ilof e tc.
Ind ien d e controlem oge lijkheid een co ntroleput is die nt deze te vo ldoe n a a n d e volgende
e isen:
• De in wendige diameter va n de controleput moet te nminste 20 c m be d ragen, zod a t d eze
groot genoeg is o m met een monste rsche p tot onde rin te kom e n .
• De inlaa t va n h et afva lwa ter moet zoda nig gecons trueerd zijn d a l e r hr rbule ntie onts ta,lt,
waardoo r een re presenta tief monster ge no me n kan worde n.
4 .3 . 8

Inbouwdelen

De grootte en plaa tsing van ele ktromech anische e n ande re voo rz ie n in gen d iene n zod anig te
zijn d a t deze door d e gebruiker na inge brui kn ame va n de installatie een vo udig doo r de
beschikbare ope ningen te ve rw ijderen of te onderhoude n z ijn .
4 . 3 .9

Beveiligings- en signaleringsappara tuur

Een !BA-systeem moet zijn voo rz ie n vanbeveiligings-e n s igna le rin gsapparatuur die s to rin g
in de werking van de vitale systeemcomponente n signaleert en ke nbaar maakt.
ln geval van s toring moet de beveiliging dit minimaa l aa ngeven d oor één van de
onde rs taan de mogelijkhede n:
•
visueel (bijvoorbeeld een s torin gsla mp);
• a koestisch (bijvoo rbeeld een akoestisch signaa l, al d a n n iet pulserend );
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•

melding via communicatiemiddelen aan storingsdienst.

Een combinatie van deze mogelijkheden is ook toegestaan.
De ondernemer geeft aan welke ond erdelen of functies vi taal zijn. De certifica tie-ins telli ng
controleert of de voor dat systeem vitale functies beveiligd zijn en storingen op de ju is te wijze
vermeld worden.
4 . 3. 70 Elektrische installatie
De elektrische insta llatie moet voldoen aan NEN 1010. Wa nneer in een ruimte
gasontploffingsgevaar aanwezig is moet de daarin aanwezige e lektrische installatie tevens
voldoen aan de NEN 3-!10.
4. 3. 7 1 Beplanting
Op het helofy tenfilter dienen dezelfde plantensoorten toegepast te worden zoa ls deze
beschreven z ijn bij het attest.
De beplantingsdichtheid voo r planten bed raagt minimaal<! planten/ m 2 , afhankelijk van de
-vvortelkluit, zoda t een spoedi ge acceptabele begroeiing bere ikt wordt.
Voor verder onderhoud wordt ve rwezen naar de handleiding.
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5 Bedrijfshandleiding en logboek
5.1

Bedrijfshandleiding

De ondernemer moet aan de gebrui ker een bedrijfshandleiding aan leveren. Deze
bedrijfshandleiding moet tenminste een gelijkwaardige afgeleid e z ijn van de in bijlage
2 als voorbeeld opgenomen bedrijfshandleiding. De bedrijfshandleiding dient in een
voo r de geb ruike r begrijpelijke taal gesteld te zijn.
De bedrijfshandleiding moet tenminste de volgende onderde len bevatten:
• beschrijving product (naam, type installatie, bouwjaar, serienummer);
• de ad ressen e n telefoonnummers van de ondernemer en / of de serviced ienst;
• versienu mmer handleiding;
• toepassingsgebied (hoeveel i.e.'s op het !BA-systeem geloosd mogen worden);
• veilig he ids informatie (mechan ische-, elektr ische- e n hygiënische gevaren);
• veiligheidsvoorschriften ter voork oming van persoonlijke onge lukken en
bescherming tegen die re n en vanda lisme;
• richtlijne n voor de aanleg;
• opstartprocedure;
• de beschrijving van de werking van he l systeem;
• inregelen van de installatie;
• gebr uiksaanwijz ing van aanwezige beveiliging en besturing;
• mogelijke s to ringe n e n bijbehorende oplossingen;
• onde rhoudsvoorschrifte n;
• technische specifica ties;
• eventu ele leverbare accessoires.
Va n kuns tstof folie constructies, indien d eze deel uitmaken van het he lofytenfilter,
moelen aanvullend de volge nd e projectgegevens in d e bedrijfsha nelleiding worden
opgenomen :
• het ge rev iseerde legplan (met daarop de positie va n d e folieba ne n, lassen e n
doorvoeringen aangegeven), met projectnummer e n de datun1 va n aanleg;
• d eta ilte ke ningen va n de toegepaste doorvoeringen;
• opgave van de toegepaste folie (fabrikaat, folietype en ro lnummer(s)), inclusief de
desbetreffende prod uctccrtificaten (orig inelen));
• het desbetreffendecertificaat voor verwerken van kunststof folie (een origineel
certificaat).

5.2 Logboek
De ondernemer moe t een logboek bij het systeem leveren. Het logboek moet op
verzoek van het bevoegd gezag ter inzage worden overlegd. Dit logboek moet
tenminste een gelijkwaardige afgeleide z ijn va n het in bijlage 3 als voorbeeld
opgenomen logboek.

De gebruiker moet het logboek conform de daarin beschreven aanwijz ingen invullen.
In het logboek moeten tenm inste de volge nde hande lingen genoteerd worden:
• alle d ata van de diverse gebruike rsco ntroles en d e resultaten daarvan;
• alle data va n de gepleegde onderhoudswerl-..zaamheden;
• onderh ouds rapporten van extern gepleegd onde rh oud en reparaties;
• alle test- en keuringsresultaten;
• de aard e n datum van de opgetreden s toringen en genomen maatregelen;
•
bij verwijderin g va n slib de data van lediging en hoeveelhed en .
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6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
6 . 1 Algemeen

In dit hoofd stuk zijn d e e isen opgenomen ""'aa raa n het kwaliteitssys teem va n de ondernemer
moet voldoen, a lsme d e d e w ijLe waa rop he t k..,,·a!Jte itssysteem doo r Kiwa wo rdt beoordeeld.

6.2 Interne kwaliteitsbewaking
De onde rne mer die nt te beschikke n over een d oor hem toegepas t schema van inte rne
kwalite its be waking (!KB-sche ma).
In dit !KB-sche ma dient aa ntoonbaa r te zijn vas tgelegd:
• welke as pecten d oor d e o ndernemer wo rde n gecon troleerd;
• volgens ""elke me thoden die contro les plaa tsvinde n;
• hoe vaak deze controles wo rde n uitgevoe rd;
• hoe de contro leresulta ten wo rden ge reg is treerd e n bewaard.
Dit !KB-sche ma d ient te z ijn o pgeste ld aa n d e ha nd van het in de bij lage aangegeven blanco
I KB-sche ma

6. 3 Procedures en werkinstructies
De onde rne me r dient te kunne n overleggen:
een procedure voor:
• a. de behande ling van afge ke urde e n te re pa re ren (half)- producte n;
• b. d e be hande ling va n klachte n over geleverd e producte n en / of die ns te n;
• de gehanteerde w e rkinstruc ties e n contro le fo rmulieren.
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7 Externe beoordeling
7.1

Toelatingsonderzoek voor certificering van !BA-systemen

!let toelatingsonderzoe k voor certificering va n !BA-systemen bestaat u1t een tweetal
onderdelen: het attesteringsonderzoek en het procesonderzoek
I Iet attesteringsonderzoek maakt een o nlosmakelijk onderdecluit van de certificatie aanvraag
voor de beoo rdelingsrichtlijne n BRL K10003, BRL K1000-l en BRL K10005.
7. 1. 1 A ttesteringsonderzoek
Tijdens het attesteringonc\erzoek wordt het !BA-systeem getest op het zuiverend vermogen.
Hiertoe worden verschillende bcproevlllgen uitgevoerd volgens de BRL K10001 Attestering
van !BA-systemen. De werking wordt getoetst aan de eisen zoals deze zijn gefo rmuleerd in de
BRL K10002. De certificatie Inste lling contro leert of d e onderzoekinstelling het
attesteringsonderzoek co nform de BRL K10002 uitvoert.
De werkzaamheden van de certificatie mstelling voor het attesteringsonderzoek op bas1s van
BRL K10002 omvatten:
•
Een beoordeling van de door de producent aangeleverde documentatie en tel-.eningen;
•
Controle of het !BA-systeem op de onde rzoe kslocatie overeenkomt met de specificaties
zoals die bij de certificatie-aanvraag zijn ingediend;
• Tussentijdse controle op het uitvoeren van de tests met een minimum aantal van -l
controlebezoeken gedurende de 6 maandelijkse testperiode;
•
Beoordeling onderzoel--sresultaten atteste ringsonderzoek
•
Rapportage onderL.oeksrcsulta ten a ttesteringsonderzoek.
7. 1. 2

Productonderzoek

Bij dit onderdeel wordt nagaan of he t productieproces van de ondernemer zodanig vc rl oopt
dat de producten aan de in de bcoordelingsrichtlijn gestelde eisen voldoen. Essentieel hierbij
is een goede interne kwaliteitsbewaking Daartoe wordt tijdens he t toela tingsonderzoek het
schema voor interne 1--walite itsbewaking (op basis van het Raamschema-IKB zoals opgenomen
in de bijlage van de BRL) schriftelijk vastge legd.
De
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

werkzaamheden voor he t productonderzoek omvatten:
Een beoordeli ng van d e productielel--eningen aan de hand van de gea ttesteerde ty pen;
Een beoordeling van de bere keningen;
Een beoordeling van de bcdrijfsprocedures (kwaliteitshandboel--);
Het vastleggen en verifiëren van het Raam !KB-schema;
Het overhandigen van d e door he t bedrijf in te vullen technische s pecificatie;
De toelatingsbezoeken aan de bedrijfslocatie en twee projectbezoeken waarbij het
kwaliteitssysteem wordt getoets t aan de betreffende beoordelingsrichtlijn.
Het uitvoeren van de benod1gde beproevingen, zoals beschreven in de
beoordelingsrichtlijn.
Indien de beproevingen niet op de productielocatie uitgevoerd kunnen worden, zullen de
beproevingen in een laboratorium uitgevoerd worden. In dat geval zullen tijdens het
bezoek monsters getrokken \.Vorden voor deze beproevingen;
De rapportage van het toclatingsonderzoek
De formele afhandeling van de aanvraag en afgifte van de certificaten.

In het toelatingsteam va n d e certificatie-i nste lling dient minimaal één persoon zitting te
hebben die voldoet aan de kwalificaties zoals vastgesteld d oor he t Co llege van Deskundigen
!BA-systemen.
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7.2

Jaarlijkse controles

Na afgifte van het certificaat dient de certificatie-inste lling contro le uit te oefenen op de
naleving door de prod ucent van z ijn ve rplichtingen. De contro le vindt op willek.eurige
tijdstippe n plaats.
De controles z ulle n tenminste omva tte n:
• Controle op d e in d e kwaliteitsverklaring vastgelegde product- of processpeèificatie;
• Controle op he t productieproces;
• Controle op he t ge hanteerde IKB-sche ma en d e resultaten va n de door d e producent
geregistreerde controles sedert het vorige controle bezoek;
• Controle op d e juiste w ijze van me rke n va n de producten;
• Controle op d e naleving door de producent van procedures ten aanz ien van
klachtenbe handeling en corrigere nde maatregelen;
• Controle op de overi ge in of krachtens de certificatie-overeenk.omst vas tgelegde
ve rplichtinge n van de producent.
De certificatie-instelling is bevoegd om naast de bovengenoemd e controles op andere w ijze te
controleren of de producent aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe zonodig behoort
controle op de verwerking van de produ cten of de naleving van d e ve rwe rkingsrichtlijncn.
Na vaststelling van te kortkomingen zal de producent moete n aan gegeven welke corrigerende
maatregelen hij neem t e n wat hij met d e eventuele afwijkende goede ren en/ of producten doet
of heeft gedaa n.
Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het College van Deskundigen. Bij de
inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de freque ntie vastgesteld op 2
bedrijfsbezoeken en va n de eerste 16 he lofytenfilters 4 controlebezoeken en indien e r geen
te kortkominge n geco nstateerd zijn bij de eers te -l controlebezoeken wordt d e frequentie 1
conh·olebezoek per 10 he lofyte nfilters.
In bijzondere gevallen besluit he t College van Deskundigen over d e bezoekfrequentie
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Bijlage 1 Beschrijving en werking Helofytenfilter
Alge m e en
In d eze beschrijving wo rdt aa ndacht besteed aa n de voo rbehande ling van het a fva lwa ter
voord a t he t in he t helofyte nfilte r word t gebracht. De voo rbe ha ndeling is een geïntegreerd
onderdeel va n het gehe le zuiveringssys teem. De voorbeha nde ling v indt plaa ts ii~ een
voorbe hande ltank. Sedimenta tie is hier het prima ire doel. Er kan daardoo r me t een kleine re
inhoud da n d e trad itione le septic tank worde n volstaan . In dit kader z ullen
voo rbe hande ltanks met een inhoud van 1 m 3 of meer afhanke lijk van het aa nta l
inwonerequi vale nt goed voldoen. Va n het verticaal d oorstroomd he lofy te n filter word t een
gede tailleerde technische beschrij vin g gegeven van de cons tructie en de ma te ria len. He t
he lofy tenfilte r ka n eventueel worden uitgebreid met een nazu iver ing in de vorm va n
bijvoo rbeeld een v loeiveld .
Voorbe handeltank
De septic ta nk ka n in de huidige situatie wo rd en gebrui kt a ls voo rz uiverin g van he t
afvalwa te r. H e l gaa t hie r dan om voorbezin king e n ve rlaging van het BZV e n CZV door
biologische o m ze tting.
Hie r wordt a lleen uitgega an va n sedime ntatie a ls voo rbehandeling in een geïntegreerd
he lofy te nsys teem . De functie v an de voo rbe handeltank is hierbij be pe rkt tot he t afsche iden
va n d e bezinkba re en opdrijve nde besta ndde len. De dimens ionerin gsgronds lagen van een
voo rbe hande lta nk z ijn d aarom anders dan die van een septic tank.
De dimensione rin g va n de voo rbe ha nde lta nk is afhanke lij"- va n d e s itu atie of he t grij ze e n
zwarte a fvalwa ter a part da n wel samen uit he t huishoude n word e n a fgevoe rd . In nie u we
situ aties moet he t g rijze e n zwarte a fval water gesche ide n afgevoerd wo rden, zoda t a lleen he t
zwarte a fvalwa te r op de voo rbe ha nde ltan k geloosd wordt.
Zwart e n g rijs a fvalwa te r gesc he iden
Voor he t zwarte afva lwater geldt een minimum verblijftijd in de voorbeha ndeltank van ..J.
dagen. Voo r de dime nsie ne ring van d e voo rbehandeltank kan uitgegaan worden van een
afvalwa te rproduc tie va n 50 liter per persoon pe r dag.
H e t g rijze a fva lwate r moet a part via een ve tafsche ider e n een s libva ngput gele id word en.
Deze moeten zod a ni g zijn uitgevoerd d al ze voldoe nde ca paciteit bezitte n.
z..,va rt e n grijs a fva lwater samen
Als e r geen scheiding va n de a fvalwa ters trome n te realisere n is moet de inh oud va n d e
voorbe handelta nk voldoende zijn om een vcrblijftijd va n te n mins te 4 d age n te gara ndere n
uitgaa nde van een afvalwa te rproductie va n 150 liter pe r pe rsoon per dag.
Vetafscheider e n slibvangput
Het grijze huis houd elijke afvalwate r en afvalwater met een hoog vetge ha lte, zoals
me lks p oelwater e n bij horecabed rijve n en d aarmee gelij k te s telle n bedrijven e n inste llingen
met een groo t aa ndeel keukenafva lwa te r (bedrijfske u kens) moet, voora fgaande aan d e
verd ere be hande li ng, door een s libva ngput en vervolgens door een vetafscheide r wo rden
gele id .
De slibvan g put heeft als doel om d e overtollige slibeenhede n af te vangen ter besche rmin g
va n de vetafscheide r. De vetafscheider heeft als doel om ve tachtige stoffe n af te sche ide n,
zodat verstopping van he t he lofyte nfilter wo rdt voorkomen . Vaa k beschikt een vetafsch e ider
over een voorz iening voo r het afvangen va n het s lib zodat beide voo rz ie_nin gen geïntegreerd
z ijn in één put.
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Werking zuiveringsproces
De werking van he t he lofy ten filter be rust o p een combina tie van bio logische, fysische e n
chemische processen. Bacteriën zijn de bela n g rijkste scha ke l in he t z uiveringsp roces. Er
worde n t wee groe pe n bacte riën o nd ersc he iden: aëro be en a naë ro be bacteriën.
De belang rijks te processen in helo fy tenfilte rs, waarbij nutrië nte n / a fva lsto ffen uit he t
afva lwa ter wo rd e n verw ijde rd, kunne n wo rd en o nd ersc he ide n in: sedime ntatie en a fbraak
van ono pgelos te o rga nisc he s to f, a fbr aak va n opgeloste o rga nisc he s tof, op na me va n
nutrië nten d oo r d e vegetatie, bacterië le o m ze ttin g van sti ks tof in a tmosfe risc he componenten,
ad so rptie aa n bo d e mdeeltjes, vormin g va n m oeilijk o plosba re ve rbindinge n en immobilisatie.
VoorN-verw ijdering z ijn voo ra l o pname d oo r d e vegeta tie e n bacte rië le o mzettingen van
bela ng. Voor d e P-verw ijdering z ijn che mische bind ing, o pna m e d oor de vegetatie en
vastleggi ng in organisc h ma teriaal (imm o bilisatie) d e be lan g rijkste processen. Wa nneer aan d e
bod e m P-ad so rbe rende sto ffe n z ijn toegevoegd is d e chemisc he bind ing 1--wa ntitatief va n
be la ng.
Voo r de binding va n he t fosfaat kan he t vo lge nd e wo rde n toegevoegd :
(oliev rij) ijze rma te riaal, v rij voo r fosfaa tbinding beschikbaar, met d eeltjesgrootte
ldc inc r d a n of gelijk aa n 5 mm o f
ijzerho ud end za nd me t ee n ijze rgeh a lte van m inim aal15 kg/ m3 en max imaa l 30
kg / m3.
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Bijlage 2 Bedrijfshandleiding !BA-systemen
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Ten geleide
In he t kader van het opzetten van de attesteringsregeling en certificatieregeling voor !BAsystemen is door de ad-hocwerkgroep IBA-bedrijfshandleiding een voorstel uitgewerkt voor
de bedrijfshandleiding voor IBA-svstemen, aangevuld met een voorbeeld van een
logboekformulier.
De ad-hocwerkgroep bestond uil de volgende leden: de heer B. Naa ktgebo ren van Toba n b.v.
(Tollebeek), de heer P.j.C. tvlMtens va n 13iotower b.v. (Udenhout), de heer A. jacobs va n
Milieusyste men Tiel b.v. (Tiel) en de heer E. Biesma va n adviesbu reau Tauw (Deven te r).
In het hier volgende voorbeeld wordenhoofdstukgewijsde belangrij"s te aandachtspunten
ac~ngegeven voo r de bedrijfshandleidmg die per !BA-systeem moeten worden opgenomen.
Voor de volledighe id moet worden opgeme rkt dat de verschillende !BA-systemen onderling
zeer verschillend kunnen zijn (denk aan het versch il tussen een biorotor en een
helofy tenfilter), waardoor ook de aandach tspunten per systeem kunnen verschi llen.
Bij het schr ijven va n de bednjfshandleiding moet erop gelet worden dat deze in eerste
instantie voor de gebruiker van het betreffende !BA-systeem bedoeld IS . Daarnaast IS de
bedrijfshandle iding van belang voor de co ntrolerende instantie.

1

Voorblad
A ls eers te onde rdeel va n de bedrijfshand le iding komt het voorblad.
Ilierop worden ten minste de vo lgende punten aangegeven:
d e naam van he t p roduct (d uide lijk zichtbaar);
wat voor type ins tallatie het betrett.
Bij voor keur wordt een afbeelding va n d e installatie getoond.
Ook wordt vermeld :
typeaanduiding
bouwjaar
serie nummer
versie ha ndleiding (aangevuld met datum verschijning va n de handleiding)

2

Inhoudsopgave
De inhoudsopgave geeft op een overzichte lijke wijze de hoofds tukken en pa ra gra fe n weer
voorzien van paginanummer, tabblad of andere aanduiding waa r de betreffende informatie te
vi nden is.

3

Voorwoord
In dit hoofdstuk wordt kort en bondig omschreven voor wie deze instructie bestemd is (de
gebruiker). Tevens wordt aa ngegeven wat het doel en de (algemene) werking zijn van de
insta llatie.
De bedrijfshandleiding moet aangeven dat deze goed en aandac htig gelezen moet worden
voordat het systeem in geb ruik genomen wordt. Dit is voo ral in he t belang va n de veiligheid
e n de levensduur van de installatie.

4

Toepassingsgebied
I-le t toepassingsge bied geeft een omsch rijving van de situatie en he t soort afva lwater waar de
betreffende installatie voor bedoeld is (bijvoo rbeeld huishoude lijk afvalwater, me lkspoelwater
e n schrobwa ter). Verder wordt er een ve rme ld ing gemaakt welke stoffen of afva lwater niet
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over het systeem ge loosd mogen wo rden en / of problemen met de ins tallatie kunnen
ve roorzaken (bijvoorbeeld o lie, vetten, d esinfectiemiddelen en o nve rteerbare materialen).
H et toepassingsge bie d die nt zo duidelijk mogelijk te worden omschreven om d e klant een zo
helder mogelijk beeld te geven waar d e ins tallatie voor d ie nt en wa t de mogelijkhed en z ijn .
A lle benodigde informatie behoort zoveel mogelijk in dit docume nt te staan.
De bedrijfshandleiding is een zelfstandig doc umen t, welke ook voor toekomstige ge bruikers
beschikbaar moet zijn, bijvoo rbeeld in het geval dat de installatie wo rdt meeverkocht bij de
verkoop va n een perceel.

5

Belangrijke veiligheidsinformatie
Jn dit hoofdstu k wo rden voorsc hriften en \'\'aa rschuwinge n opgeno men die nood za ke lijk zijn
om een voldoende veili gheidsniveau va n de installatie te ga randere n .
De veiligheidsinformatie wo rd t bij voorkeur in de vo lgende drie aa ndac hts punte n uitgesplitst:
Mech a nische gevaren:
bijvoorbeeld beknelle n, in d e put vallen;
Elektrische gevaren:
bijvoorbeeld stroom , elektrocutie;
H ygië nische geva ren :
bijvoorbeeld effluen tgebruik, lichaa mscon tac t met s toffe n,
he rgebruik, het wassen va n de hand e n.

5.2

M echanische e n elektrische gevaren
Bij voor keur wo rden o p de ins tallaties pictogrammen aangebracht, die de veilighe id kunnen
verhogen. In de be drijfs hand leiding wo rd e n d e afbeeldingen va n de pictogra mmen gep laatst
me t een toelichtin g va n de aa ndachtsp unte n die specifiek horen bij d eze pictog ramme n.
Daarnaas t is ook noodza ke lijk om een duidelijke afbeelding op te nemen van de p laats op de
ins ta lla tie waa r d e p ictogrammen zich bev indt.
Aange raden wo rdt in dit hoofdstuk extra uitleg te geven over he t hygië nisc he aspect va n de
!BA-sys te me n, bijvoorbeeld in een extra parag rat~f of zelfs een extra hoofdstuk.

5.3

Persoonlijke hyg ië ne
Gezie n d e besme ttin gsgevaren bij hel werke n metmicrobio logisch verontreinigd a fva lw ater is
het essentieel om aan dit hoofdstuk een specifie ke paragraaf toe te voegen om trent wa t wel e n
wat nie t gedaan mag worden in verband met de hygiëne.
Hie rbij kunt u d enke n aan zaken zoals het gebrui I-. va n hand schoe nen, niet e te n en drinke n op
de loca tie va n d e IBA en het direct geb ruil--en van het afvalwater.

6

Veiligheidsvoorschriften
Ee n aa ntal duidelijke veiligheidsvoorschrifte n kunnen hier word en aa ngegeve n, zoa ls:
Ter voorkoming va n persoon lijke ongelu kken :
a fs luiten met d eksel
he k om he t systeem heen
sterkte van de deksel in verband met belasting vt~ n pe rsonen e n of auto 's
be rijdbaarhe id va n d e installatie
s troom, gevaar voo r e le ktrocutie
gebruik va n che mische produ cten (o.a. ijzerchloride bij 38-systeme n)
Besche rming tegen die ren:
het inva lle n
drinke n van het wa ter
vraat
Bescherming tegen va nda lisme.
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Overige besc herming.

7

Algemene richtlijnen voor de aanleg en het
in bedrijf stellen
In dit hoofdstuk v:ordt een toelichting gegeven op de algemene richtlijnen voor de aanleg en
het in bedrijfstellen van de installatie en of het systeem.

7.1

Aanleg van IBA-systeem
De ondernemer kan verwijzen naar montage- en aanleginstructies. Met name wordt hel
aansluiten van nieuw te installeren mstallaties beschreven, maar ook reeds in geb ruik zijnde
installaties kunnen worden beschreve n .

7.2

Opstart procedure
I Iet verdient aanbeveling om een du1delijke opstartprocedure op te nemen 1n de
bedrijfshand leiding. Daartoe\\ o rdt een omschnjving gegeven wat te d oen bij het in gebruik
nemen van de installatie of hel systeem nad clt deze nieuw geplaatst IS, na een lange stop, na
verkeerd gebruik of na een calanute1l
liet verwerken van een omschrijving in een s tappenplan kan verhelderend werken.
Stappenplan bij ingebruikname na ins tallatie:
stap 1 stekker in s top contact,
s tap 2 enz.
Stappenplan bij ingebruikname na ca lamiteit:
stap 1 melding waterkwaltiteits beheerder;
stap::?. enz.

8

Werkingsvoorwaarden
In dit hoofdstuk wordt uilgelegd hoe het betreffe nde !BA-systeem in de praktijk werkt e n
fu netioneert
Een onderdeel van de werking van d e installatie zijn de werkingsvoorwaarden, zoa ls·
vorstvrij houden
e lektrische componenten bescherme n
w ie de installatie mag bedienen
ventilatie
verlichting
daglichtbestendigheid (UV)
werking bij te lage temperatuur
etc.

9

Inregelen van de installatie
In dit hoofdstuk wordt het inregele n van de Installatie beschreven teneinde een goede
werking van het rBA-systeem te bereiken.
De volgende punten kunnen worden beschreven·
hoe wordt de installatie inges te ld,
·waarmee en door wie wordt de installatie ingeste ld,
optimale instelling van de parameters, zoals bijvoorbeeld recircu latie tijde n ma\.inldle en
minimale waa rd en van de parameters voor een goede werking,
optimale waa rden van de parameters voor de beste werking,
aangeve n van con tro leparamcters, zoals bijvoorbeeld:
- zwevende stof gehalte
- z uurstofconcentraties, o.a. belangrijk voor nitrificatie, denitrificatie
- pH
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- pompdebiet
e tc.
Probeer zoveel m ogelijk afkortingen en dergelijke te voorkomen. Indien in tabellen het toch
handiger is om afkortingen te gebruike n, probeer dan zo s nel mogelijk (bijvoorbeeld
doormiddel van een toelichting onder aan een tabel) te verduide lijken.

10 Gebruiksaanwijzing beveiliging en
besturing
In dit hoofdstuk word en de meldingen en s toringen vermeld die kunnen voo rkome n bij het
betreffende !BA-systeem. Meldingen e n s toringen worden bij voorkeur vermeld in de vo rm
van een storingsta be l met een korte omsch rij ving hoe deze storing op te lossen is.
e
T abe I 0.1 Stonngs ta bi
Storing

Mogelijke oo rzaak

Oplossing I actie

11 In geval van nood
Belangrijke onderwerpen die dit hoofdstuk beschrijft z ijn :
hoe en 1\'clnneer de noodstop te bed ienen;
welke hande lingen ac hler e lkaar moeten worden gevolgd;
hoe weer op te starten (bijvoorbeeld d oor te vcrwijzen naar het betreffende hoofdstuk dat over
het opsta rte n van de installatie gaat).

12 Onderhoud
In het hoofdstuk onderhoud geeft de ondernemer duidelijk aan welk onderhoud uitgevoerd
moet worden e n door w ie dit het beste kan worden uitgevoerd.
Ook wo rdt in dit h oofdstuk o mschreven welke periodieke controles uitgevoerd moeten
worden ten behoeve van een goede werking van het systeem. Er wordt een frequentie
genoemd 1vaarmee deze periodieke controles uitgevoerd moeten wo rd en.
Voor een registratie van de contro les zal de gebru iker een logboek moeten bijhouden zoals
genoemd in bijlage 3.

13 Technische specificaties
Ter ondersteun ing van een Verkla ring IIA (CE-markering), kunnen hier de technische
specificaties worden gegeven, zoa ls:
volume
wa tt
gewicht
maten
etc.
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14 Leverbare accessoires
Voor een aanta l !BA-sys temen die mod ula ir kunnen wo rde n o pge boU\·v d, is het raad zaam de
leverba re accesso ires in een apa rt hoofds tu k te vermelden of bij na leverin g voo rzie n va n een
aan vulle nd instructieboek Hie rbij ka n aa ndacht gegeven wo rden a an :
optie 1: omschrijving, doel, we rking
afbeelding product
mon tage ins tructie
be d ien in gs instructie
inste llingen
onderhou ds ins tructies
waarschu wingen
s torings tabellen
optie 2: o mschrij v ing, d oel, we rkin g
afbeelding product
montage ins tructie
bed ieningsins truc tie
ins tellingen
onde rhoudsins tru cties
waarschu w ingen
s torings ta be llen
optie 3 e tc.
I Ie t moet hie r wel gaa n over accessoires die het zuive rin gs proces nie t beïn vloede n, zoa ls een
slibnivea ume te r a ls optie in plaa ts va n he t ze lf regelmatig controle re n van het s libniveau.
Ind ie n de optie d aad werke lijk ing rijpt op he t proces va n de z uivering zelf (bijvoo rbeeld een
che mische d osering als extra defosfate ring om een systeem klasse 3B te ma ken) dan wo rd e n
deze aa npassingen a ls zodani g aan vulle nd o mschreven.
Voo rkomen moet worden dat me n door he t upgrade n van een ins ta lla tie nie t meer kan
detecte ren volge ns w e lk attesteringsdocume nt of produ ctcertificaa t he t systeem geschikt
wo rdt geacht voor he t behale n va n be paald e no rmen e n zui ve rings re nde me nten.

15 Bijlage
In de bijlage va n de bedrijfs handleiding kunnen de begrippe n- e n o f afkortingenlijs t worden
geplaa ts t. Oo k de Ve rkla ring-IIA (CE-ma rke rin g) va n de o nd e rne me r e n een voorbeeld va n
he t logboekformulie r (welke bij d e ins tallatie komt te ligge n (of han gen)) kunne n in de bijlage
wo rde n opgeno men .
15.1

Begrippen- en of afkortingenlij s t
Indien de schrijver getrac ht heeft zovee l mogelijk het geb ruik van a fkortin gen te voorkomen,
dan is dit hoofdstuk nie t meer noodzakelij k. O m een ha ndleiding lees baar te ho ude n is he t
aa n te raden de afkortingen zoveel moge lijk te vermijden en I o f direct een verkla ring te
geven, bijvoo rbeeld onder aa n een tabe l.
Wa nneer veel begrippen en / of afkortingen vvorden gebr uik t kunne n deze begrip pen en
afkortinge n wo rde n toegelicht in de bijlage o f een a pa rt hoofd stuk.

15.2

Ver klaring CE
Aan he t einde van deze bedrijfshandle iding is een voo rbeeld o p ge n ome n va n een CEve rkla ring.

15.3

Voorbeeld log boekformulier
Een voo rbeeld va n een logboekfo rmulier is achteraa n d eze be d rijfs handleid ing opgeno men .
Voo rbeeld va n een logboekfor mulier is ach teraa n deze bedrij fs h a ndle iding opgeno men.
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Pictogram
logo
ondernemer

Verklaring IIA (=CE-tnarkering)
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(Richtlijn 89/37EG, Bijlage II, onder A)

Naam bedrijf
Adres
Postcode en woonplaats
Land
telefoonnummer
faxnummer

verklaart hiermee dat de in deze handleiding beschreven
afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) voldoet aan de bepalingen van de
Machinerichtlijn (Richtlijn 89/37EG) en aan de nationale wetgeving ter
uitvoering van deze richtlijn.

Gedaan te (plaatsnaam).
(naam ondertekenende)
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Bijlage 3 Voorbeeld logboek
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Voorbeeld logboek afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA)

(Naam bl'd rijf)
( pléli:ltsnaa 111) (te lefoon nu mmcr)

Klantgegevens
Klantnr.
Naélm
Adres
Po<>tc. j v;oonpl
Ie lefoon
\Verkzaam lwden
Datum

-

-

-

-

-

ln c, la liet t iegcgevcns
- -·
Pla.1tsings datum
--Tvpt'
-Rand voorzieninge n
13cvciliging
O ve rig

--

-

-

----

~-

-

-

I~

I
l

-

I~

_[

~

I~

--

----

~-

Onderhoud**

l\ 1ontcu r

-

--

l3ij/onderhcden

· ---

-

~

-.

-- -

~-

--

--

-- ---

I

-

-

--

-

-

-- -

-

---

--

-

--

..

~

[),üum volgende
onderhoud

-

--

.

-

-

--

-

-**

-

invullen wat van toe passing is en bijbehore nd e bijl,,gcn in v ulll'n .

\V : Wekelijks onderh o ud

tvl : Maandelijks onderh oud
I 1: I lalfjaarlijks onderhoud
J: Jaarlijks o nderh oud
S: Storing
A: Analyse
I· Inspectie
L: sl ib lediging
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Bijlage 4 Toelichting folie
Ter toelichting: Aan folie van hoge dichtheid polyetheen (PE-HD) worde n in hoofdstuk A2
van BRL-K538 voo r de volge nde aspecten producteisen ges te ld (onder verwijzing naa r de
desbetreffende paragrafen va n BRL-K538):
A.2.1
A.2.2
A.2.3

A.2.-t
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A2.9
A.2.10
A.2.11
A2.12
A.2.13
A.2.14
A.2.1 5
A.2.16
A.2.17
A.2.18
A.2.19

Uiterlijk
Kleur
Afmetinge n
A.2.3.1 Le ng te e n breedte
A.2.3.2 Effectieve dikte
Rechtheid en v lakheid van de ka nten van de folie
Vloeispa nning en rek bij breuk
Wee rs tand tegen delaminatie
Trekslagsterkte
Ged rag bij sp leetdrukbeproeving
Doorslagsterkte
Gedra g na verwarming
Weerstand tegen vo u we n
Doorscheurweerstand
Weerstand tegen UV-veroudering
Roetgehalte
Thermische s tabiliteit
Bestandheid tegen chemicaliën
Weerstand tegen spa nningscorrosie
Las baarhe id; eisen aan d e afpel-eigenschappen van verbindingen
Lasbaarheid; e isen aan d e trekslagsterkte van

Ter toelichting: Aan fo lie van lage dichtheid polyetheen worden in h oofdstuk A.3 van BRLK5..f6 voor d e volgende aspecten produ cte isen ges te ld (onder ve rw ijzing naar de
desbetreffende paragrafen va n BRL-K546):
A.3 .1
A.3.2
A.3.3

A3.4
A.3.5
A.3.6
A.3.7
A.3.8
A .3.9
A.3.10
A.3.11
A.3.12
A.3.13
A.3.14
A.3.15
A.3.16
A.3.17
A.3.18
A.3.19
A.3.20
A .3.21
A.3.22

Uiterlijk
Kleur
Afmetingen
A.3.3.1 Lengte en breedte
A.3 .3.2 Effectieve dikte
Rechtheid e n vlakhe id va n d e kanten van d e folie
De duurzaamheid van het materiaa l
Vloeispanning, trekspanning e n rek bij breuk
Weerstand tegen delaminahe
Weers tand tegen bia>..iale vervor ming
Ged rag bij spleetdrukbeproeving
Doorslagsterkte
Gedrag na verwarm ing
Weerstand tegen vou wen
Do01·scheurweerstand
Weerstand tegen D.V.-veroudering
Roe tgehalte
The rmische stabiliteit
Bestandheid che micaliën
Bestandhe id tegen gasse n
Weerstand tegen spanningscorrosic
Trekslagsterkte
Las baarbeid van materialen die op de tre k-rek-kro mme geen vloeipunt verto nen
Lasbaarbeid van matcrialen die op de trek-rek-kromme een vloei-
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Punt verto nen
Ter toelichting: Aan folie van gevulcan iseerde EPDM worden in hoofd stul-. A.3 va n BRL-K559
voo r de volgende aspecten producteisen gesteld (onder verwijzing naar de desbetreffende
paragrafen van BRL-K559):
A.·t.l
A.4.2
A.·U
A.--l ...f
A.--l.S
A.--l.6
A A .7
A.4.8
AA.9
A.4.10
A ...f.ll
A.-1.12
A.--l.l3
A.4.14
A.--l.15
A ...f.16
A.-1:.17
A.--l.18

Alge meen
Uiterlijk
Lengte e n breed te
Dikte
Rechtheid van de kante n
Vlakhe id
Trekste rkte e n rek bij breul-. bij 23 C
Treksterkte bij 80 C
Dom·scheu rweerstand
Wee rs tand tegen vou wen
Doorslagsterkte
Weerstand tegen the rmische veroudering
Wateropname
Krimp na verwa rming
C hem ische bestandhe id
U.V.- bestandhe id
Las baarbe id
Mestopslagsys te me n

Ter toelichting: Aan fo lie van onversterkte P VC- P worden in hoofdstuk i-\.2 van 8RL-K519
voor de volgende aspecten producteisen geste ld (onde r ve rv.·ijz ing naa r de desbetreffende
paragrafen va n 8RL-K519) :
A.2. 1
A.2.2
A.2.3

A.2 A
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A .2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11
A.2.1 2
A.2.13
A.2.14
A.2.15
A.2.16
A.2..17
A.2.18

Uiterlijk
Kleur
Afmetingen
i-\.2.3.1 Len gte en breed te
i-\.2.3.2 Effectieve dikte
Rechthe id e n v lakheid va n de kanten van de fo lie
Treksterkte e n rek-bij-breu 1-.
Weers tand tegen de laminatie
Gedrag bij sp leetdrukbeproeving
Doorslagsterkte
Ged ra g na verwa rmin g
Weerstand tegen vouwen
Do01·scheurweerstand
Weerstand tegen U.V.-vero udering
Weekmake rve rlies
Thermische stabiliteit
Gedrag na extractie in wa ter
Bestandheid tegen chemicaliën
Afpeleigenschappen van gelas te folie (lasbaa rheid)
Rek-bij-breuk van gelaste fo lie (lasbaa rhe id)

Ter toelichting: Aa n fo lie va n versterkte PVC- P worden in hoofdstuk 8.2 van BRL-K519 voor
de volgende aspecten producteisen ges te ld (onder verwijzing naar d e des betreffende
paragrafen va n BRL-K519):
8.2.1
8.2 .2
8.2..3

U iterlijk
Kle ur
Afmetingen
8.2.3.1 Lengte en breedte
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8 .2.3.2 Effectieve dikte
8.2.3.3 Coatingdikte
8.2.-l

8 .2.5
8.2.6
8.2.7

8.2.8
13.2.9
8.2. 10
B.2. 1 I

8.2.12
8.2.13
B.2. 1-l

8.2.15
B.2. 16
B.2.P

Rechtheid en v lal-hctd van de kanten va n de fo lie
Trekste rkte en re k-btj-bre uk
Gedrag bij sp leetdrukbeproeving
Doorslagsterkte
Gedrag na verwarming
Weers tand tegen vou wen
Doo rsche ur wee rstand
Weerstand tegen U.V.-veroude ri ng
Weekmal-e rverlies
The rmisch e s tabiliteit
Gedrag na e:\tractie 111 water
Bestandheid tegen che mica lië n
Afpe le igenschappen va n gelaste to lte (lasbaa rhe id )
1 re ks terkte va n gelaste tol ie (lasbaarheid)

BRL K 10005 d.d. 2000-09-01
Vert1caal doorstroomde helofytenfilters

39

Bijlage 5 !KB-schema Helofytenfilters
Product:
Beoordelingsrichtlijn :
I loofd groep

!BA-systemen
BRL-K10005

Onderwerp
(Wat moet worden
gecontroleerd)

Aspec t
(Waarop moet
wo rde n
gecontroleerd )

Methode
(Hoe moet
worden
gecontroleerd)

Frequentie
(I Ioe vaa" moet
wo rden
gecontroleerd)

Registratie

f'vleet- en
beproevingsapparatu ur
Uitrus ting/
materieel
Documenten
Ingangscontro Ie
ma te rialen
O ps lag mate riale n
Aa nleg
Eind"euring en
oplevering
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Bijlage 6 Formulier voor verbeteringsvoorstel
voor eerstvolgende revisie
Doel: Dit formulier is bedoeld om de huidige beoordelingsrichtlijn te optimaliseren. Daa rtoe
kunt u u w commentaar indienen bij de secretaris van he t College van Deskundig.e n !BAsystemen. Deze zal de tekstvoorstellen verza melen en afhankelijk van het commentaar een
voorstel doen aan het College om de beoordelingsrichtlijn te he rzien.
INDIENER
Naam
Bedrijf
Ad res
Postcode
Plaats
Telefoon
Telefax

Betreft: BRL-K .......... / ... . .
Artikel
Betreft tekst:

I Datum:.

Voorstel nr. : .. . .... . .

IT.bs. secr. CvD

Commentaar:

Tekstvoorstel:

Het ingevulde formulier kunt u verzenden aan:
Kiwa N.V.
T.a.v. de secretaris van CvD !BA-systemen
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Fax.: 070-4144420
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