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GROOT AANBOD I N D I V I D U E L E SYSTEMEN

IBA-systemenvragen
goed beheer

laag.Kosten voor technische controle en
onderhoud zijn nogmoeilijk tebepalen.
Belangrijke factor daarin worden deeisen
vandehandhaver voordeeventuele monstername en analyses.AlleIBA-systemen
zijn biologischesystemen. Kostenvoot
chemicaliën hoevendaarom niet gemaakt te
worden.Bijdemeeste systemen moet
rekening wordengehouden met deafzet van
slib;bij helofytenfilters moet het füterbed
na 10 tot 25jaar vernieuwd worden.
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Volop in ontwikkeling
DemeestezuiveringsinstallatiesvoorIndividufileBehandelingvanAfvalwater(IBA-systemen)
kenmerkenzichdooreenredelijk totgocdzuiveringsrendementvoorBZV,CZVenN-KjeldahL
Slechtbeheerkanditrendementechtervolledig tenietdoen. Datconcludeert hetfan Hall Instituut
datvijftien systemenhee/tgetest.

Vanaf2005mogen erinons landgeen
ongezuiverde lozingen meer plaatsvinden.
Voorsommigegebieden kunnen gemeenten
ontheffing krijgen van hun zorgplicht voor
deafvoer vanafvalwater enbestaat demogelijkheid het afvalwater tezuiveren met een
kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallatie,eenIBA. Om deintroductie vanIBAsystemen teondersteunen, isdeLeidraad
Riolering inmiddels uitgebreid met de
module B4000voot IBA-systemen.Deze
module besteedt aandacht aande relevante
juridische aspecten van afvalwatcrlozingen
opoppervlaktewater en in de bodem.
Daatnaastgeeft hij informatie overdetechnischeaspecten van beschikbare IBA-systemen,zoalsdewerking, het zuiveringsrendement,dedimensionering, hetenctgieverbruik, dekosten,het beheer,de bedrijfsvoering,destoringen en de toekomstige
ontwikkelingen. Demodule isopgesteld
door medewerkers van hetVanHall
Instituut teLeeuwarden dieeengroot aantal
IBA-systemen hebben getest.Het onderzoek
stond ondet leidingvaneenbegeleidingsgroepmet vertegenwoordigers vanVROM,
RIONED,deprovincies,het zuiveringschap
Hollandse Eilanden enWaaiden,deUnie
vanWaterschappen, het RIVMen hetRIZA.

Huidig aanbod
Volgens het VanHall Instituut isde IBA
technologie nogin ontwikkeling.
Kenmctkcnd voordezeontwikkelingsfase is
deveelheid vansystemen in meerdere uitvoeringensoms in combinaties. Het
huidige aanbod isin tedelen in dtie hoofdgroepen:filtratievoorzieningen (fikratiebed,
opgehoogd fikratiebed, zandfilter), helofytenfilters (vloeiveld,infiltratieveld, rietwortelzonesysteem),compactsystemen
(biorotor, submerged bed, oxidatiebed,
actief-slib-installatie) en ookde septic-tank.

Uithetonderzoek blijkt dat opdit moment
circavijftig verschillende leveranciers actief
zijn opdeIBA-markt.Deverwachting isdat
na dezeontwikkelingsfase het aantal typen
zal verminderen.
Elksysteem, behalvede septic-tank,
kenmerkt zichdoor eenredelijke tot goede
vetwijdering van BZV(80-95%) c n CZV
(510-99%). Deseptic-tank en het vloeiveld,en
in mindere matehet oxidatiebed, blijven
achter bij deverwijdering van Kj-N.
Fosfaatverwijdering verlooptgoed in
systemen waarin aandacht besteed isaan
chemische fosfaatbinding. Welachten de
onderzoekers verdereoptimalisatie noodzakelijk vanIBA-systemen, met name ten
aanzien vandeverwijdering vanN-totaalen
P-totaal.

Goed beheer

Eenvolledigoverzicht vanalleexperimenten metIBAontbreekt nogenis
moeilijk inkaart tebrengen.De indruk
bestaat,datveelaandacht wordt besteed aan
detotstandkoming van proefprojecten,
maardat hetonderzoek aan desystemen
enigszins wordt verwaarloosd.DeIBAtechnologie ontwikkelt zichnu zosnel,dat
elkoverzicht snel veroudert ende module
B4000moet dan ookworden gezien alseen
momentopname. Deverwachting bestaat
dat deintroductie van IBA-systemen de
komendejaren goedopgangzal komen.
DemeesteGemeentelijke Rioleringsplannen
zijn nu (bijna) voltooid.Verderzullen de
meesteprovincies uiterlijk in 1998deontheffingsctiteiia vootdezotgplicht van het
inzamelen vanafvalwater hebben vastgesteld. Decettificering van IBA-systemen
door Kiwakomt in 1998opgang ende
waterkwaliteitsbeheerders zullen hun eisen
dan kunnen formuleren. €

ProefopstellingvaneenrietbedjiIterzoalsdiedoorhet
VanHallInstituutisgebruiktomgegevensteverzamelen
voordemoduleB4000vandeLeidraadRioleniuj.

Dekwaliteit vandeinde praktijk
opgesteldesystemen loopt stetk uiteen.
Goedontworpen cngoed geïnstalleerde
systemen kunnen door verkeerd beheer toch
eenslechtrendement hebben.Ookbleek dat
eenvoudige,experimentele opstellingen
somseenuitstekende resultaat kunnen
hebben dankzij goed beheer.Inde module
B4000wordt kort ingegaan opdestoringsgevoeligheid vandediverse systemen.
Eengestructureerdeervaringsregistratie van
storingen zou bijzonder zinvolzijn en het
Van Hall Instituut wilgraagalsIBA-steunpunt fungeren omdezeinformatie te
bundelen endoor tegeven.
Bijdeinstallatie vansystemen zijn
specifieke omstandigheden mede bepalend
voordeinvesteringen, met namebij de
grondgebonden installaties.Deexploitatiekosten worden onder andere bepaald door
energiekosten voorpompen, motoren en
beluchters.Voorallesystemenzijn deenergiekosten voordetoe-enafvoer van water
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