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Het systeem aangesloten op 38 woningen bestaat uit de volgende compartimenten;   
1. Diepe verzamelput met opvoergemaal voor binnenkomend vuilwater, werkvolume ± 100  
              liter, PE-drukleiding 63 mm.   
2. Ondiepe inspectieput voor het bemonsteren van het influent en verlagen van het  
              hoogteverschil om zo inslag van water in de bezinker te verlagen. Werkvolume ±200 Liter.  
3. Voorbezinker bestaande uit twee compartimenten verbonden met een duikschot.  
              Werkvolume 20 m3.  
4. Actief slib reactor, werkvolume 12 m3, 3 m3 van het volume wordt geloosd per cyclus. 
               Vulcyclus van 15 min (navragen bij leverancier). Maximaal 4 zuiveringscyclussen per dag  
5. Effluent verzamelput, werkvolume 2,5 m3.  
6. (Zand)filtraat verzamelput, werkvolume 2,5 m3.  
7. Effluent bemonsteringsput, werkvolume 200 à 300 liter.  
8. Voedingskast.  
9. Besturingskast incl. blower.  
 
Zowel zandfiltratie- en het membraanfiltratiesysteem, bestaand uit twee modules, zijn nog niet 
gerealiseerd. Huidige werking verloopt via een vast standaardprogramma (details niet bekend). 
Sensorische aansturing zal in de toekomst worden geïnstalleerd, hierbij zal zover bekend ook 
gebruikt gemaakt worden van sensorische aansturing met daarbij horende zelf ontwikkelde 
besturingssysteem. Naar verwachting ontvangt het systeem maximaal 12 m3/dag, uitgaande van 125 
l/p/d/per persoon.  
 
Vastgestelde bemonsteringslocaties   
Influent: Monster wordt verzameld vanuit de ondiepe inspectieput put vooraf aan 
de voorbezinker. Het betreft hier om ruw afvalwater. Het monster is mogelijk representatief voor het 
inkomende ruwe afvalwater.  
Effluent: Monster wordt vanuit de effluent bemonsteringsput verzameld. Deze eindstandige put 
staat in directe verbinding met naastgelegen opvangbekken.  Omdat het effluent tussen de lozingen 
door bezinkt is het niet volledig representatief voor het effluent.   



Bevindingen gebruik & beheer systeem  

Voor het verzamelen van informatie over de werking en beheer van het systeem is er maandelijks op 
vaste onderdelen een controle uitgevoerd overeenkomend met de STOWA basismonitoring 
“sanimonitor”. Een overzicht van het gebruik, beheer en opbrengst is te vinden in bijlage 1. 
 
Gebruik   
Het systeem is halverwege maart 2020 correct opgeleverd. Hiervoor is het systeem al eerder 
opgeleverd maar had het te kampen met terugstroom van effluent in de actiefslib reactor.    
Het drinkwatergebruik wordt niet geregistreerd omdat er geen watermeter is die op straatniveau het 
waterverbruik registreert.   
Door de landelijke COVID-19 maatregelen werd de zuivering mogelijk extra belast omdat veel meer 
mensen overdag thuis aanwezig waren.  Beoogde Nanofiltratie, zandfiltratie en Sensorische 
aansturing is tot op heden nog niet geïnstalleerd.   
  
Beheer   
In de periode tussen 14 mei 2020 tot 21 April 2021 zijn er 5 storingen gemeld die het functioneren 
van de zuivering hebben belemmerd. Er is eenmalig preventief een effluentpomp schoongemaakt 
i.v.m. voorkomen van verstoppingen veroorzaakt door hygiënedoekjes. 
Het totale energieverbruik is tot 2 keer toe geregistreerd in een periode van 28 dagen waarbij in 
totaal 383 kWh was gebruikt, dit komt overeen met 14 kWh/dag. Een meer gespecificeerd 
stroomverbruik van de aparte onderdelen is niet aanwezig maar zou wel gewenst zijn om zo het 
energie verbruik van de pompen en de beluchting meer inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is de wens 
om ook de totale hoeveelheid behandeld afvalwater in kaart te brengen.   
  
Opbrengst   
De nanofiltratie installatie is nog niet gerealiseerd. Dit is een na-filtratie stap. Volgens planning zou 
er eind september 2020 een na-zuivering worden geïnstalleerd door de leverancier, maar mede door 
een trage besluitvorming vanuit Ecoveldlaan over de behuizing van de nanofiltratie technieken is de 
realisatie vertraagd.  

  
  



Waterkwaliteit  
Monstername  
Het effluent verlaat de zuivering via een eindstandige effluentbuffer van 200 à 300 liter waarin 3 of 
4 lozingen per dag van ±3 m3 effluent in 15 minuten passeert. Op basis van het dagelijks debiet zal de 
verblijftijd van het afgevoerde water in de buffer gemiddeld ergens tussen de 30 en 40 minuten 
zijn. Op basis hiervan is het aannemelijk dat een verzamel en steekbemonstering hier dan 
ook verschillen in samenstelling vanwege verschil in het moment van monstername. Vanwege de 
kortstondige lozingen van relatief veel water over een relatief klein buffervolume zijn beide type 
bemonstering niet representatief. Door de kortstondige lozingen is er de mogelijkheid tot bezinking 
in de effluentbuffer tussen de 3 à 4 lozingen door. Een mogelijke onderschatting van het onopgeloste 
stoffen aandeel bij steek en proportionele bemonstering is hierbij dan zeer aannemelijk.   
Kijkend naar de meetreeks van 12 maanden heeft er alleen een verzamelbemonstering plaats 
gevonden in de laatste 2 maanden (Maart en April 2021).  Waardes van de laatste 2 maanden voor 
BZV, CZV vallen hoger of gelijk uit in vergelijking met de voorgaande 10 maanden.  De opgeloste 
stoffen, Totaal stikstof en Totaal fosfaat vallen veel hoger uit dan wel overeenkomend met de eerste 
10 maanden.  Op basis hiervan is het aannemelijk dat verzamel en steekbemonstering hier 
verschillen in samenstelling. Waarbij het aandeel vaste stof een groter aandeel heeft in het 
verzamelmonster doordat er ook monstername plaats vindt tijdens de daadwerkelijke afvoer van 
effluent en direct daarna.  Voor project 2 zijn de gegevens tussen steek- en verzamel-
bemonstering niet uitwisselbaar en beide zijn mogelijk ook niet representatief.   
 
Toetsing aan NEN 12566-3 (Tabel 1) 

Er wordt uitsluitend getoetst aan de IBA 3B norm voor steekbemonstering ondanks dat in de maand 

april en mei verzamelbemonstering heeft plaats gevonden. Over 12 maanden gezien voldoen alle 

getoetste parameters gemiddeld genomen aan de gestelde limieten.  De parameters BZV, CZV en 

Onopgeloste stoffen zitten voor elke maand onder de gestelde limieten.  

Totaal stikstof varieert meer maar blijft wel onder de gestelde limiet. Totaal fosfaat ligt in 11 van de 

12 maanden onder de gestelde limiet van 6 mg/l. Alleen in de 11e meting in Maart was er sprake van 

een overschrijding van de limiet. In hoeverre de waardes van effluent geschikt zijn voor toetsing 

wordt in twijfel getrokken op basis van een relatief groot verschil in geleidbaarheid tussen het 

ingaande en uitgaande gezuiverde afvalwater van gemiddeld zo’n 35 %. Om de oorzaak van dit 

verschil vast te stellen zal een vervolgonderzoek nodig zijn.  

Toetsing aan de WLF streefwaarde (Tabel 1) 

Van de 8 parameters zijn er 3 (Onopgeloste stoffen, E-coli en pH) die op basis van het jaargemiddelde 

voldoen aan de gestelde streefwaarde.  BZV voldoet in 6 van de 12 maanden aan de streefwaarde. 

CZV voldoet in 5 van de 12 maanden aan de streefwaarde. Onopgeloste stoffen voldoet in 10 van de 

12 maanden aan de streefwaarde. Ammonium is zeer wisselend met enkele zeer hoge 

overschrijdingen. 4 van de 12 maanden voldoen aan de streefwaarde voor Ammonium. Zowel het 

totaal stikstof en het totaal fosfaat voldoen het gehele jaar niet aan de gestelde streefwaarde. De E-

coli waardes zijn sterk fluctuerend over het gehele jaar. 9 van de 12 maanden voldoen aan de E-coli 

streefwaarde. De zuurgraad voldoet het gehele jaar aan de gestelde range. 

 

 

  



Waterstabiliteit (Bijlage 2, Tabel 1,2) 

 

In bijlage 2 staan de overzichtsgrafieken van de parameters die voor WLF zijn opgenomen ter 

beoordeling van de systeem stabiliteit. De BZV en CZV in het effluent is wisselend over de gehele 

periode ondanks dat er in het influent minder wisseling valt te observeren. De influent waardes lijken 

hier geen directe invloed te hebben op de BZV en CZV-effluentwaardes. De concentraties van 

onopgeloste stoffen in het algemeen zijn zeer laag en 2 van de 12 keer zelfs onder de detectiegrens. 

Hogere waardes worden gemeten in de laatste 2 maanden door gebruik te maken van tijds 

proportionele bemonstering. Ammonium is wisselend en wordt niet altijd effectief verwijderd t.o.v. 

het influent.  Het totale stikstof vertoont een wisselend karakter die niet lijkt samen te hangen met 

het seizoen en los lijkt te staan van de influent concentratie.  De totaal fosfaatconcentraties zijn op 2 

maanden na redelijk hetzelfde. De E-coli waardes in het effluent en influent vertonen duidelijke 

wisselingen over de maanden gezien. De zuurgraad van het effluent is altijd lager dan die van het 

influent en vertoont een lichte schommeling tussen de uiterste van 7.6 en 6.6. 

 



 
Tabel 1, Overzichtstabel effluent waterkwaliteit, steek/ 24-uurs bemonstering Afkorting WLF staat voor de streefwaarde gesteld door Waterlab Flevoland.   

 
 *analyse uitgevoerd door Aqualysis Waterlaboratorium (Zwolle) ** In situ meting uitgevoerd door CEW, Hanna 9828 multiparameter.   

Effluent (effluent bemonsteringsput)

Laboratorium analyses * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gem.

Datum 14-5-2020 25-6-2020 23-7-2020 20-8-2020 23-9-2020 21-10-2020 18-11-2020 21-12-2020 19-1-2021 23-2-2021 31-3-2021 28-4-2021 WLF

Type bemonstering steek steek steek steek steek steek steek steek steek steek verzamel verzamel verzamel steek n.v.t

BZV (mg O2 /l) 13 4 3 3 9 4 3 5 2 12 37 9 8,7 < 20 < 40 < 5

CZV (mg O2/l) 92 63 55 38 66 41 44 47 41 98 150 68 66,9 < 100 < 200 < 50

Onopgeloste stoffen (mg/l) 28 7,3 5,6 < 5 12 9,8 < 5 7,7 5,7 29 57 38 < 17,5 < 30 < 60 < 30

Totaal alkaliniteit (mmol/l H+) 2,7 2,9 2,6 3,6 4,6 4,1 3,3 2,6 3,2 7,1 4 3,1 3,7

Fenolftaleine alkaliniteit (mmol/l H+) 0,04 < 0,04 < 0,04 <0,04 <0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04  < 0,04

Calciumcarbonaat berekend (mg/l) 135 145 130 180 230 205 165 130 160 355 200 155 182,5

KJ-N, incl. vrij ammonium (mg N/l) 6,6 3,3 3,2 12,4 31,4 20,8 7,5 3,1 11,7 64,5 27,20 10,20 16,8

Ammonium (mg N/l) 0,38 0,17 0,13 10,0 30,6 18,3 5,2 0,14 9,40 61,2 16,6 6,7 13,2 < 2

Nitriet (mg N/l) 7,9 3,9 0,32 0,11 2,3 0,84 0,49 0,08 0,21 0,57 4,9 1,5 1,9

Nitraat + Nitriet (mg N/l) 8,3 4,5 8,3 0,61 9,9 6,2 0,64 6,4 3,3 0,65 5,6 1,6 4,7

Nitraat (mg N/l) 0,47 0,65 8 0,5 7,6 5,4 0,15 6,3 3,1 0,11 0,78 0,06 2,8

N totaal berekend (mg/l) 14,9 7,8 11,5 13 41,3 27 8,1 9,5 15 65,2 32,8 11,8 21,5 < 30 < 60 < 4,5

Totaal fosfaat (mg P/l) 0,91 0,46 0,28 0,66 0,31 0,18 1,1 0,39 0,24 0,99 6,6 1,7 1,2 < 3 < 6 < 0,2

E-coli (n/100 ml) 27726 16740 1104 476 9826 585 1509 6119 6581 2994 34659 9043 9780 < 18000

Multimeter sensoring**

Temperatuur (°C) 18,21 21,63 21,3 23,46 20,44 18,32 17,54 14,86 11,61 11,95 13,67 13,91 17,2

pH 7,65 6,77 7,09 6,91 6,92 6,81 6,85 6,6 7,13 7,38 7,05 7,02 7,0 6 tot 9

ORP (mV) 23 90,4 84,5 28,9 37,3 100,3 36,3 34,0 -1,0 -0,7 20,3 42 41,3

Geleidbaarheid (µS/cm) 582 597 645 671 898 705 759 591 561 1086 780 640 709,6

Troebelheid (FNU) 20 7,7 2,5 3,6 21,4 2,8 3,0 10,4 5,3 8,3 84,4 22,7 16,0

Zuurstof (mg O2/l) N.A 1,08 2,85 1,6 1,38 0,99 2,46 3,00 2,21 0,26 1,87 1,88 1,8

NEN 12566-3



Tabel 2, Overzichtstabel influent waterkwaliteit, steek bemonstering. 

 
 *analyse uitgevoerd door Aqualysis Waterlaboratorium (Zwolle) ** In situ meting uitgevoerd door CEW, Hanna 9828 multiparameter.   

Influent (pompput ruw afvalwater)

Laboratorium analyses * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gem.

Datum 14-5-2020 25-6-2020 23-7-2020 20-8-2020 23-9-2020 21-10-2020 18-11-2020 21-12-2020 19-1-2021 23-2-2021 31-3-2021 28-4-2021

BZV (mg O2 /l) 350 310 300 290 312,5

CZV (mg O2/l) 690 560 570 580 600,0

Onopgeloste stoffen (mg/l) 270 130 130 170 175,0

Totaal alkaliniteit (mmol/l H+) 9,2 10 6,1 7,7 8,3

Fenolftaleine alkaliniteit (mmol/l H+) 0,44 <0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,4

Calciumcarbonaat berekend (mg/l) 460 500 305 385 412,5

KJ-N, incl. vrij ammonium (mg N/l) 124 119 73,5 97,4 103,5

Ammonium (mg N/l) 84 93,4 48,6 62,3 72,1

Nitriet (mg N/l) 0,29 <0,02 0,19 0,09 0,2

Nitraat + Nitriet (mg N/l) 0,61 0,06 0,5 0,35 0,4

Nitraat (mg N/l) 0,32 0,05 0,31 0,26 0,2

N totaal berekend (mg/l) 125 120 74 97,8 104,2

Totaal fosfaat (mg P/l) 13 13 8,1 11 11,3

E-coli (n/100 ml) 34659 34659 14740000 > 346590 > 3788977

Multimeter sensoring**

Temperatuur (°C) 16,89 19,38 18,51 21,54 19,65 16,55 18,31 14,45 13,27 13,05 13,12 17,32 16,8

pH 8,54 8,24 8,38 8,43 7,60 7,37 8,49 8,76 8,89 8,67 8,93 8,35 8,4

ORP (mV) 25,7 88,2 -2,3 22,4 -139,6 -79,4 29,3 29,5 -0,8 -4,3 15,4 28,5 1,1

Geleidbaarheid (µS/cm) 1333 1050 1193 1232 1090 1226 837 1166 1257 860 1155 820 1102

Troebelheid (FNU) 284 295 89,4 199 237 95 155 243 575 184 715 366 286

Zuurstof (mg O2/l) N.A 0,00 1,17 0,56 0,00 0,00 3,03 3,00 0,05 1,70 0,56 0,87 0,99



Algemene conclusies 

Uitgaande van dat de metingen als betrouwbaar mogen worden aangenomen lijkt het actiefslib 
systeem zonder de beoogde zand en ultrafiltratie op basis van 12 maanden goed te functioneren om 
daarbij aan de gestelde limieten voor IBA 3B systemen te voldoen. Omdat er wel op maandelijks 
niveau overschrijdingen hebben plaats gevonden van Totaal stikstof en totaal fosfaat is er wel 
aandacht nodig om het systeem meer stabiel en betrouwbaar te laten functioneren om zo met name 
de ammoniumomzetting te verbeteren. Om het aandeel BZV, CZV en Onopgeloste stoffen te willen 
verlagen in het uitgaande water zou na-bezinking zeer gewenst zijn al is dit niet strikt noodzakelijk.  
 
Om het systeem daadwerkelijke aan de strengere WLF-streefwaardes te laten voldoen is een 
vergevorderde verwijdering van BZV, CZV, stikstof en fosfaat nodig. Of dit haalbaar is binnen het 
huidige ontwerp en functioneren is niet duidelijk.  Omdat er zeer lage nitraatconcentraties 
geobserveerd zijn, lijkt het wel mogelijk om het totaal stikstof onder de gestelde 4,5 mg/l te krijgen 
mits de ammoniumomzetting voldoende is.  
 
De huidige monitoring heeft na inschatting plaats gevonden bij relatief hogere belasting waardoor 
het niet helemaal duidelijk is of het systeem bij normale belasting ook goed presteert.  
 
Het gebruik van de beoogde zandfiltratie (fosfaatbindend) en ultrafiltratie-systeem zouden zeker een 
gewenste aanvulling zijn op het huidige systeem om zo tot een vergevorderde verlaging te komen 
van met name de BZV, CZV, onopgeloste stoffen, totaal fosfaat en E-coli. Het voldoen aan de WLF-
streefwaardes lijkt daarmee haalbaar vooral omdat de stikstofverwijdering op basis van het huidige 
systeem potentieel al voldoende kan zijn mits de ammoniumomzetting meer volledig wordt 
doorlopen.  Tevens kan de zandfiltratie en ultrafiltratie als extra veiligheidsstap/vangnet dienen voor 
een tijdelijk onstabiel functionerend slibsysteem door storing  
 
Verdere beoordeling op basis van energiegebruik en opbrengst (ultrafiltraat) was verder niet 
mogelijk door afwezigheid van deze kengetallen en afwezigheid van UF-systeem.   
 
  



Bijlage I Bevindingen m.b.t. werking en systeembeheer 14/5/2020 – 21/4/2021. 

Gebruik 

 
Aantal personen op het systeem 
 
Door de landelijke COVID-19 maatregelen wordt de zuivering mogelijk extra belast omdat veel meer 
mensen overdag thuis aanwezig zijn dan op normale werkdagen.  Het betreft 38 woningen. Aantal 
personen is onbekend.  
 
Drinkwatergebruik  
Drinkwatergebruik wordt niet geregistreerd omdat er geen watermeter is die op straatniveau het 
waterverbruik registreert.  

Het registreren van het exacte energieverbruik, de totale hoeveelheid behandeld afvalwater is 
niet uitgevoerd dan wel mogelijk.   Er heeft geen chemicaliënverbruik plaats gevonden zover dat 
bekend is. Er is geen afgevoerd slib gemeld 
 
Opbrengst  
De geproduceerde hoeveelheid schoon water door Nano filtratie heeft niet kunnen plaats vinden door 
afwezigheid van het systeem 

 

Beheer  

Beheerinspanningen 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Tussen aanleg van het systeem (datum niet bekend) en 14 mei 2020 heeft het 

systeem meerdere beheerinspanningen gekend met name gericht om de afvoer van het effluent om dit 
zonder terugstroom te laten verlopen.  

25/6/2020 Voor de periode van 14 mei tot 25 juni 2020 zijn er geen beheerinspanningen gemeld door de 
leverancier.   

23/7/2020 Voor de periode van 25 juni tot 23 juli 2020 is alleen de effluent pomp preventief schoongemaakt op 17 
juni i.v.m. de eerder verstopping door reinigingsdoekjes.  

20/8/2020 Voor de periode van 23 juli tot 20 augustus 2020 hebben er geen beheerinspanningen plaats gevonden.   

23/9/2020 Voor de periode van 20 Augustus tot 23 September 2020 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.  

21/10/2020 Voor de periode van 23 September tot 21 Oktober 2020 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.   

18/11/2020 Voor de periode van 21 oktober tot 18 november 2020 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.   

21/12/2020 Voor de periode van 18 november tot 21 december 2020 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.  

19/1/2021 In de periode van 21 december 2020 tot 19 januari 2021 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.   

23/2/2021 In de periode van 19 januari 2021 tot 23 februari 2021 hebben er geen beheerinspanningen plaats 
gevonden.   

31/3/2021 In de periode van 23 februari tot 31 maart 2021 hebben er geen beheerinspanningen plaatsgevonden.    

28/4/2021 In de periode van 31 maart t/m 28 april 2021 hebben er geen beheerinspanningen plaats gevonden.     

 
  



Storingen 

Datum Vermelding 
14/5/2020 1. Geen stroomstoringen vermeld.   

2. Het verzamelde effluent bevatte op het oog veel vervuiling met vaste deeltjes 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een slechte bezinking van het slib wat nog niet goed 
genoeg gestabiliseerd is.     

25/6/2020 1. Op 10 Juni is er een storing geweest die tevens verholpen is op dezelfde dag. Storing betrof een 
verstopping van de effluent pomp. Verstopping werd veroorzaakt door ophoping 
van hygiëne doekjes in het aanzuigrooster van de pomp.    

2. Het verzamelde effluent bevatte op het zicht minder vaste deeltjes dan bij de eerste 
bemonstering.  

23/7/2020 Op 17 juli was er een storing in het niveau van het slibreactorcompartiment die tevens verholpen is op 
dezelfde dag. Storing betrof een draadbreuk in een sensorkabel veroorzaakt door vraat van ongedierte.  

20/8/2020 Voor de periode van 23 juli tot 20 augustus 2020 hebben er zich geen storingen voor gedaan.   

23/9/2020 Voor de periode van 20 Augustus tot 23 September 2020 hebben er zich wel storingen voor 
gedaan. Niveau regeling van de diepe verzamelput was verstoord door de aanwezigheid van grote 
brokken aanslag die waarschijnlijk zijn vrijgekomen bij het ontstoppen van een afvoerleiding ergens in de 
straat.   

21/10/2020 Voor de periode van 23 September tot 21 Oktober 2020 heeft zich minimaal een 
storing voorgedaan. Storing van het opvoergemaal waardoor het gehele systeem is 
overspoeld.  Exacte storingsdatum en oplossingsmaatregelen niet gemeld door leverancier.   

18/11/2020 Voor de periode van 21 oktober tot 18 november 2020 heeft zich geen storing voorgedaan. 

21/12/2020 Voor de periode van 18 november tot 21 december 2020 zijn geen storingen gemeld.   

19/1/2021 Voor de periode van 21 december 2020 tot 19 januari 2021 is er een storing vastgesteld in de 
reactor. Een verstopping in de pomp en een uitgevallen beluchtingspomp.   

23/2/2021 In de periode van 19 januari 2021 tot 23 februari 2021 is op donderdag 11 februari een flinke storing 
vermeld door de leverancier. De effluentpomp was vastgelopen door vuil, in de besturing is daardoor de 
zekering uitgesprongen waardoor de pomp helemaal niet meer kon afpompen. De pomp heeft 14 
februari weer uitval gehad, daardoor stond de reactor tot de nok vol, dat heeft tijd nodig om te 
herstellen.  

31/3/2021 In de periode van 23 februari tot 31 maart 2021 zijn geen storingen gemeld.  

28/4/2021 In de periode van 31 maart t/m 28 april 2021 zijn geen storingen gemeld.   

 
Regulier onderhoud 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Geen regulier onderhoud vermeld  

25/6/2020 Geen regulier onderhoud vermeld  

23/7/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

20/8/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

23/9/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

21/10/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

18/11/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

21/12/2020 Geen regulier onderhoud vermeld.  

19/1/2021 Geen regulier onderhoud vermeld. Wel is het opvoergemaal gereinigd. Daarbij is veel vet verwijderd.  

23/2/2021 Geen regulier onderhoud vermeld.  

31/3/2021 Geen regulier onderhoud vermeld.  

28/4/2021 Geen regulier onderhoud vermeld.  

 
Omgevingsklachten 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Geen omgevingsklachten vermeld, visueel is er geconstateerd dat er wel slibuitstroom 

heeft plaats gevonden vanuit de zuivering naar het verzamelbekken/sloot.  

25/6/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

23/7/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

20/8/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

23/9/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

21/10/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

18/11/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

21/12/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

19/1/2021 Geen omgevingsklachten vermeld.  

23/2/2021 Geen omgevingsklachten vermeld.  

31/3/2021 Geen omgevingsklachten vermeld.  

28/4/2021 Geen omgevingsklachten vermeld.  

 



Bijlage II: Overzichtsgrafieken Waterkwaliteit (influent/effluent) 
■ Influent  ● Effluent steek   ● Effluent verzamel   ∙∙∙∙ IBA 3B steek  ∙∙∙∙ IBA 3B verzamel   
 - - - - WLF     ↓ < rapportage grens 

 

 

 

 


