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ACTUALITEITEN

I N D I V I D U E L E ZUIVERING VAN H U I S H O U D W A T E R E N
MELKSPOELWATER

Experiment met
helofytenfilters in
Gelderlandsuccesvol
Hetaanleggenvan eenvolledigerioleringinallebuitengebiedeniseenkostbarezaak.Eenalternatie/
daarvoorishetIBA-systeem[IndividueleBehandelingAfvalwater].Eénvandemogelijkheden iseen
helqfytenjilter. InGelderland istussenoktober151515enjuli vorigjaaronderzoekgedaannaarde
residtatenvanhelojytenfilters. Diezijnbemoedigend.
Het project isuitgevoerd op initiatief
vandeSTIBA(StichtingIndividule BehandelingAfvalwater]. Demetingen zijn verricht
aan 16filters bij 16verschillende deelnemers.Zesfilters bestonden al;tien zijn
nieuw aangelegd. Het grootstegedeeltevan
defilters, 14stuks,zijn helofyten-zandfilters;deandere tweezijn gemodificeerde
Krefelder-systemen.
Ineenhelofytenfilter wordt hetwater
gereinigddoorbiologischeprocessenzoals
afbraak, vastleggingenomzettingvanvuil,

Helqfytenjilter bijmelkveehouderijteBoxtel.

enchemischeen fysische processenzoals
adsorptieenverdamping.Het rietzalenige
voedingsstoffen opnemen,maardebelangrijkste taakishetvormen van zuurstofrijke
zonesindebodemwaarzichbacterieën
kunnen ontwikkelen dieorganischeenanorganischestoffen omzetten. Hetzandofgrind
bindtzwevendedeeltjes uit het water,maar
zorgt ookvooreenlaagje waar bacterieënop
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kunnen leven,dievuilom kunnen zetten.
Vande 14helofyten-zandfilters zijn er
achrbelast met huishoudelijk afvalwater,
zesmet huishoudelijk afvalwater én afvalwater uit demelkstal.Detwee combi-rietvelden kregen huishoudelijk afvalwater te
verwerken.Het water werdeerst voorgezuiverdineenseptictank van ongeveer drie
kubiekemeter perwooneenheid voor het
zwartewater(toiletwater)eneen vetafscheidervoor hetgrijze afvalwater (overige afvalwater).Devoorzuivering isbedoeld om
vastedeeltjes te
verwijderen zodat
het filter nier
verstopt raakt.
De belangrijkste
conclusieuit het
onderzoek isdat
helofytenfilters een
goed alternatief
lijken tezijn voor
rioleringinzeer
kwetsbaregebieden.
Opdekorte termijn
functioneren de
filters naeenkorte
opstartperiode vrij
constant,hoewelin
heteerstejaarde
hydraulischecapaciteitvanhethelofyten-zandfilter door
verstoppingkan teruglopen.
Hetismogelijk om zuurstof-verbruikendeprocessenvoorhonderd procent te
latenplaatsvinden.Ookfosfaat kan bijna
volledigverwijderd worden. Stikstofverwijderingvindtbijdehelofyten-zandfilters voor
ongeveer40procentplaats,bijdecombifil-

tersisdat 60 procent.Doorrecirculatiekan
dit percentagesterkworden verbeterd.
Bijextreme kou kunnen defilters blijvenwerken alserbij deaanleg isolerende
maatregelen zijn getroffen. Degebruiker
dient defilters welteonderhouden en te
controleren, vooralin koudeperiodes.De
gebruiker moetookrekeninghouden met
zijn lozingsgedrag,bijvoorbeeld weinig
chloor gebruiken bij het reinigenvan het
toilet.Dergelijke toxischestoffen kunnen de
prestaties vanhet filter nadeligbeïnvloeden.
Ookdient het water voldoendevoorgezuiverd te worden.
Degebruikers,waaronder melkveehouderseneenminicamping (alleen gedurende
dezomermaanden) hebbenineen schriftelijke enquête hun ervaringen met de filters
nader toegelicht.Hoeweleenaantal klachten en problemen isopgetreden in detestperiodevandriejaar, waren dedeelnemers
positiefgestemd.Alledeelnemers zouden
weervooreenrietveld kiezen. *[
INFORMATIE

IBAhelpdeskVanHall
Instituut
HetVanHall Instituutisvanaf151511 actiefop het
gebiedvanIBA-systemen.Activiteitenalsinitieel
onderwijs,cursussenenonderzoektenbehoevevan
demarktleiddentotuitgebreidonderzoekrond
IBA-teclmologie. Vanafjuli isdeIBA-helpdesk
gevestigdbijhetVanHallInstituutBusiness
Center.
Dezehelpdeskdient alsvraagbaaken
deskundigheidscentrum. Particulieren,
overheden,bedrijven enpers kunnen de
helpdesk benaderen met vragenover technieken technologie,aanlegenbeheeren
beleid.Dehelpdeskwordt gesubsidieerd
door het ministerie vanVROMeniste
bereiken opwerkdagen tussen 14.00en17.00
uur op Telefoonnummer (058)28461 74.Het
e-mailadres is: ibahelpdesk@pers.vhall
Groepen kunnen ookde technologiehal,
waarIBA-systemen staan opgesteld, tegen
betaling bezoeken.Erkanookuitleggegevenworden overallesdat met IBA-systemen
temaken heeft.
Tevensheeft hetVanHall Instituut
BusinessCenterhetIBA-handboek19951
uitgegeven.Dit boekkost47,50gulden enis
tebestellen op(058)28461 60, e-mail:secretariaat@pers.vhall «F

