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CERTIFICATIEREGELING IBA KLAAR

Eindelijkduidelijke
regelsvoorindividuele
behandelingafvalwater
Veelboerderijenenwoningenbuiten debebouwdekomlozenhun afvalwater indebodemo/eensloot.
Deregelsvoordielozingenzijnechteropmeerderemanieren teinterpreteren.Daarin moet duidelijkheid
komen,vindenzowelVROMalsdeEuropeseGemeenschap.VROMgaf KiwaCertificatie enKeuringen
inRijswijk deopdrachteencertificatieregeling optezettenvoordezezogenaamdeIBA-systemen(IndividueleBehandelingAjvalwatcr).Dieregeling ligter uu.
InNederland zijn zo'n 175.000 huishoudens niet aangesloten opderiolering.
Meestalgaathetomhuizen of boerderijen
diezoafgelegen liggendatzenietofmoeilijk aangesloten kunnen worden.Demeesten reddenzichmeteenseptictank. Die
zuiverthetafvalwater voordat hetgeloosd
wordt indegrond ofinhetoppervlaktewater.Veeltanks zijn echterteklein,ofzo
slecht onderhouden datzehet afvalwater
niet ofonvoldoendezuiveren.Datiseen re
grote belasting voorhetmilieu,vindt ookde
Raadvande Europese Gemeenschappen.
Vandaarhetbesluit datvanaf1januari2005
het afvalwater (datniet geloosd wordtop de

openbare riolering) eerstdooreen systeem
voorIndividuele Behandeling Afvalwater
(IBA)moet wordengeleid.

Wat is gelijkwaardig?
"InNederland hebben weopdit
moment tweelozingenbesluiten", verteltir.
Arjan Veldkamp,certificatiedeskundigevan
deunit Milieu-enAgrotechniek vanKiwa
Certificering enKeuringen."Eenlozingenbesluit voor lozenophet oppervlaktewater
enéénvoor lozingen indebodem.Indie
besluitenstaat datje minimaal gebruik
moet makenvaneenseptictankvan
minstens zeskubieke meter.Datis een

nogallogapparaat.Jemagookeengelijkwaardigsysteemgebruiken, vermeldtde
wet.Maar watisgelijkwaardig? Hetene
waterzuiveringsschap vindt eentankvan
driekubiekemeter metextra filtering
gelijkwaardig, eenander waterschap stelt
weer heelanderenormen.Erwas behoefte
aan eenduidigheid".

Schoon tot zeer schoon
Endieeenduidigheid kwam er. De
Commissie Integraal Waterbeheer stelde
drieklassenopdienugelden vooralle
water(zuiverings)schappen enhoogheemraadschappen.Veldkamp:"Deklasse-indelinggaat uitvandeemissie-eisen.Hoe
schoonmoet hetwaterzijn datgeloosd
wordt?Datvarieertvanschoon (klasseI) tot
zeerschoon(klasseIII).Voor natuurgebieden
gelden bijvoorbeeld zeerstrengeeisen. De
waterkwaliteitbeheerder schrijft dan
bijvoorbeeld klasseIIIvoor.Danhebjewel
eengeavanceerder systeem nodig.Detechniek heeft gelukkigniet stilgestaan. Erzijn
allerlei nieuwe systemen uitgedacht.Om
het kafvanhetkoren tekunnen scheiden,
heeft VROMKiwaopdracht gegeveneen
certificatieregeling optezetten.Zokunjede
systemen onderlingvergelijken en kijken
welksysteem voorwelkeklassehermeest
geschiktis".

Halfjaar testen
Indesystemendieinmiddels op de

Eenillustratievandewerkingvaneenhelojytenfilter:Hettoiletwaterwordtvoorbehandcldineenseptictank(1).Al hetandereajvalwatergaatnaareenvetafschetder(2)met
slibvanginstallatie(3)omdichtslibbenvanhet/litertevoorkomen.Bijgrotesystemenstroomtditafvalwatereerstnogdooreenpercolatietank(4).Doormiddelvaneenpompmstallatie(5)wordthetajvalwatcrdanperiodieknaargelangdebelastingdoorhet/iltergestuurd.Hetgezuiverdewaterlooptindeanalyseput[6]enwordtvervolgensweggepompt(7)ofhergebruikt.Voorhetlaatstewordteenhvdrojborinstallatic(8)gebruiktom hetwaternaardeverbruikertetransporteren.(Illustratie: DeWildkamp)
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reageert alsineens 200liter badwarer
binnenkomt. Erwordtookeenstroomsroringvan24uur gesimuleerd. Hoe reageert
hetsysteem hierop?Verderdoenzeeen
vakanriestresstest waarbij tweeweken lang
nauwelijks water wordtgeloosd,eneen
feesrrest, waarin ineenpaar uur tijd een
piekbelasting wordt nagebootst,zoalsdie
bijvoorbeeld voorkomt tijdens een feestje. In
allenagebootste situaties moet het water
dat eruir komt binnen degestelde notmen
vallen".

markt zijn, onderscheidt Kiwadrie typen:de
'vertrouwde' septic tank, compact-systemen
(zoalsdebiorotor, oxidatiebed, actiefslib)
waarbacteriën het waterzuiveren,ofhet
helofytenfdter diegebruik maakt van riet.
"Alseenproducent zijn systeem wil laten
certificeren, kijken wenaar tweedingen",
legt certificatiedeskundige Veldkamp uit.
"Eerst kijken weofhetsysteem materiaaltechnisch goed inelkaarzit.EenIBAsysteem moet zo'n twintig jaar meegaan.
Daarnaast wordtdezuiverende werking
uitvoeriggetest.Dat gebeurt bijTNO in
Apeldoorn ofbij hetVanHall Instituut in
Leeuwatden. Daar worden desysremen
onder geconditioneerde omstandigheden
een halfjaar langgetest".

Vraag groot
Het helofytenfiltersysteem (merriet)is
een verhaalaparr.Veldkamp:"Waarde
anderesystemen kant en klaar uitde fabriek
komen,worden dehelofytenfilters pasbijde
gebruiker aangelegd. Daarcontroleren we
dus ookoplocatie.Pasdan kunjegoedzien
ofhetsysteem ookwerkelijk goed gemaakt
is.Voorallegecertificeerde systemen geldt
dat weblijven controleren ofdekwaliteit op
hetjuiste niveau blijft. Daarom houden we
meerderekeren perjaar (onaangekondigde)
controlebezoeken". Veldkamp verwacht dat
deeerstegecertificeerde producten over

Wasmachine- en feesttest
"Hetprerrigeaande laboratoriumsituatie is,datje voorallesystemen hetzelfde
afvalwater gebruikt, zodatjedesystemen
echt kunt vergelijken", vervolgtVeldkamp.
"Verder wordr dewerkelijkheid zodicht
mogelijk benaderd.Zodoenzezestien
wekenlangeen badtest eneen wasmachine
test,waarbij wordtgekeken hoehet systeem

Eenopengewerkteseptictank.(Illustratie:Kordes).

ruim eenhalfjaar op demarkr verschijnen.
Devraagisgroor mer denieuwe Europese
regels in het verschiet."Hetministerie van
VROMismomenteel bezigmet eenaanpassingvandelozingenbesluiten. Dekansis
groor dardeeisendiedaaruit vloeien srringenrer zullen zijn dan nu.Hetgaat echter
om her milieu. Daar ishet pet slot vanrekeningallemaalom begonnen".«'
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is een samenwerking tussen de

Waterway

levert met haar producten oplossingen voor

Coöperatieve Vereniging VAOP u.a. en

het inzamelen, zuiveren, monitoren en onderhouden van

Bioway. VAOP verzorgt voor haar leden, de

huishoudelijk afvalwater met name in buitengebieden.

Nederlandse gemeenten, inzameling,
hergebruik en verwerking van afvalstromen

Waterway

zoals papier textiel glas en water.

• hoogwaardige IBA systemen;

is uw partner in:

Bioway is gespecialiseerd in de moderne

• monitoring systemen t.b.v. rioolgemalen en IBA's;

milieu biotechnologie en verzorgt biologische

• 2 4 uurs storingsdienst t.b.v. rioolgemalen en IBA's;

zuiveringsprocessen en installaties.

• waterzuiveringsdiensten t.b.v. gemeenten en
zuiveringsschappen.

DE BISAM
Waterway

levert hiernaast unieke constructies aan

waterschappen en gemeenten m.b.t. aanleg en beheer
van de IBA systemen. Via de open en transparante
t

•

methode van de VAOP werkt men passende

Kostenbesparingen bedragen gemiddeld meer

beheersconstructies uit voor het buitengebied.

dan 4 5 % t.o.v. aanleg en beheer van

Tegen vastgestelde jaarlijkse tarieven en gegarandeerde

rioleringen in het buitengebied.

zuiveringsrendementen verzorgt W a t e r w a y plaatsing
beheer en de storingsdienst voor IBA's en eventuele
rioolgemalen. Hierbij wordt voldaan aan de door het

l_

water/zuiveringsschap gestelde lozingscriteria en is
de gemeente zeker van een grote kostenbesparing.
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