
 
Jaarrapport Project 1: Boerderij “Uniek Leven”      
Monitoringsprogramma Waterlab Flevoland 

Metingen 1 t/m 12, 14/5/2020 – 21/4/2021 
Uitvoerder: Bob Laarhoven (Onderzoeker)   
 

Leverancier:  Wetlantec Nederland BV  
Systeem:  Helofytenfilter inclusief membraanfiltratie  
Locatie  Reimslaan 246, 1349 JB, Almere  
Type afvalwater  Huishoudelijk afvalwater, 3 huishoudens, 1 horecagelegenheid  
Contactpersoon 
Leverancier:  

Jonas Pelgröm  

Telefoonnummer:  0630368146  
E-mailadres:  jonas@wetlantec.com  
Contactpersoon locatie:  Dhr. Wim van Leeuwen  
Telefoonnummer:  06-33009720  
E-mailadres:  Boerderijuniekleven@gmail.com  
  
Algemene beschrijving zuiveringssysteem & bemonsteringslocatie  
(o.b.v. gespreksinformatie van J. Pelgröm)  

 
Verticaal doorstromend helofytenfilter voor 17 i.e., 40 m2 en 1 meter diep. Filterbed bestaat uit 
filterzand, ijzerzand en een niet nader gedefinieerde vaste koolstofbron ter voorkoming van koolstof 
limitatie voor het denitrificatie proces. De bovenkant bestaat uit een schelpen laag en is ingeplant 
met Schietwilg (datum van inplanten, laagdikte en aantal wilgen is onbekend).   
  
Er zijn 5 aanvoerleidingen met 4 voorbezinkers (4,5 m3) en 1 vetafscheider in totaal. Overige 
compartimenten: Influent pompput (4,5 m3), Effluent buffer (4,5 m3), permeaat buffer (4,5 m3) en de 
bemonsteringsput.   
Gedeeltelijke behandeling van het effluent via een in de effluent buffer ondergedompelde 
AQUALOOP ultrafiltratie systeem. Membraan: holle vezel, Type: AQUALOOP MEM membranen, 0.02 
micron poriegrootte. https://www.intewa.de/nl/producten/aqualoop/techniek/membraan/  
Ultrafiltratie vindt vraag gestuurd plaats via een vlotterschakeling. Door water uit de permeaat buffer 
te onttrekken start het ultrafiltratie systeem zijn productie ter aanvulling van de permeaatbuffer. Om 
aanslag op de membranen te voorkomen worden de 2 gebruikte filtercartouches ook met lucht 
gereinigd (regeling, duur en frequentie niet bekend).   
In de effluent buffer vindt ook actieve nabeluchting plaats (duur en frequentie niet bekend). Ook is er 
een netzak gevuld met kunststof filtermedium ingebracht in de effluent buffer (type en hoeveelheid 
onbekend). Zuivering vindt plaats door maximaal 4 keer per 24 uur voor maximaal 4 min met een 
debiet van ± 100 l/min vuilwater op te pompen. Opgepompte vuilwater wordt verdeeld over het 
gehele filterbed via de verdeelbuizen die direct onder de schelpenlaag zijn gepositioneerd.  Vanuit de 
effluent buffer wordt gedeeltelijk effluent teruggepompt in de pompput om zo een gedeeltelijke 
recirculatie te realiseren (frequentie, regeling, mate van recirculatie en debiet zijn onbekend).   
 
 
  

https://www.intewa.de/nl/producten/aqualoop/techniek/membraan/


Vastgestelde bemonsteringslocaties  
  

Influent: Monster wordt verzameld vanuit de pompput waarin een directe overloop plaats vindt 
vanuit de voorbezinker.  Omdat de monsterlocatie vooraf gaat aan een voorbezinker is dit geen 
representatief monster voor onbehandeld influent. 
Effluent: Monster wordt vanuit de effluentbuffer tank verzameld. Deze eindstandige put staat in 
directe verbinding met de bemonsteringsput en het helofytenfilter.  De bemonsteringsput bevat 
door zijn plaatsing vooraf aan de effluentbuffer geen representatief monster voor het water wat 
daadwerkelijk op de sloot wordt geloosd vanuit de effluentbuffer.  
Permeaat: Permeaat direct uit de permeaat-afvoerslang verzameld en niet uit de put zelf 
waar het permeaat normaliter wordt verzameld (verzamelput is namelijk vervuild door een 
mogelijke lekkage in het compartiment zelf en invallend vuil)   
 
 

 
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. 
 
Vanaf november 2019 wordt het systeem gebruikt door de bewoners en gasten van Boerderij “uniek 
Leven”. Het systeem is met een ultrafiltratie-systeem uitgevoerd die in het begin voor 
wat technische storingen zorgden als gevolg van een installatiefout. Hierdoor heeft de afvoer van het 
permeaat bloot gestaan aan ongefilterd effluent wat tijdens het initiële gebruik en dus ook tijdens de 
bemonstering heeft geleid tot hogere concentraties van zwevende stof en E-coli dan 
verwacht. De put die voor het permeaat wordt gebruikt heeft last van invallend vuil vanuit de 
dekselrand wat voor een toekomstig systeem mogelijk verbeterd kan worden. In het eerste kwartaal 
is het ultrafiltratie-systeem inclusief de permeaat afvoer door Wetlantec gereinigd. In het tweede en 
derde kwartaal is onderhoud gepleegd door de leverancier van het ultrafiltratie systeem.  
 
De beluchtingsschijven in de effluentbuffer liggen sinds 23 februari 2021 aan het oppervlak, de 
oorzaak daarvan c.q. de reden daarvoor is niet duidelijk. 
 
Het permeaat wordt gebruikt voor de wc-spoelingen en bewatering van de eigen tuin (fruithof). 
Hierbij is het niet bekend hoeveel permeaat er dagelijks precies wordt gebruikt.   
 
Het filterbed was in eerste instantie opgeleverd zonder wilgentenen maar heeft nu een bezetting 
met een veelvoud aan wilgentenen van 2 meter of hoger. Er heeft verder nog geen regulier 
onderhoud plaats gevonden en er ook geen slib afgevoerd en er zijn ook geen omgevingsklachten 
gemeld behalve door de bewoner die achteraf los stonden van de systeemwerking zelf.  
 
De belasting van het systeem was in de gehele meetperiode erg laag. Het systeem werd stabiel belast 
door 5 a 6 vaste inwoners en is door de wisselende COVID-maatregelen langere tijd laag belast door 
afwezigheid van dagbezoekers.  
 
Het registreren van het energieverbruik, de totale hoeveelheid behandeld afvalwater en 
geproduceerd ultrafiltraat is niet mogelijk maar wel haalbaar via een extra inspanning door het 
aansluiten van verschillende meetapparatuur zoals aparte energiemeters en watermeter.   
 

  
  



Waterkwaliteit  
Monstername  
Volgens NEN 12566-3 moet het verzamelmonster idealiter volume-proportioneel genomen worden. 
Het monster is tijds-proportioneel genomen omdat volume-proportioneel bemonsteren technisch 
niet mogelijk was doordat een exacte bepaling van de aanvoer dan wel afvoer niet zonder technische 
aanpassingen aan het systeem uitvoerbaar waren.    
Op basis van het dagelijkse debiet op basis van 6 i.e. en een effluentbuffer tank van 4.5 m3 wordt 
aangenomen dat een tijds-proportioneel monstername wel representatief is in deze situatie.  
 
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 zeer ruim onder de gestelde limieten.  

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

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

een overschrijding van de limiet.  

Toetsing aan de WLF streefwaarde (Tabel 1) 

Van de 8 parameters zijn er 6 (BZV, CZV, Onopgeloste stoffen, Ammonium, E-coli en pH)  die aan de 

gestelde streefwaarde voldoen voor de gehele periode.  De Totaal stikstof en Totaal fosfaat voldoen 

in 12 van de 12 maanden niet aan de gestelde waarde. Om voor stikstof en fosfaat aan de 

streefwaardes te voldoen is een sterk verbeterde stikstof en fosfaat verwijdering nodig.  

 

Kwaliteit permeaat(ultrafiltraat) (Tabel 2) 

De concentratie onopgeloste stoffen in het permeaat ligt lager dan in het effluent maar verder zijn er 

geen duidelijke verschillen aanwezig tussen het effluent en het permeaat zoals verwacht bij een 

goede werking van het ultrafiltratie systeem. Met betrekking tot E-coli verwijdering is de 

concentratie in het permeaat vaak net boven dan wel onder de detectielimiet van 15 n/100 ml. In 

hoeverre dit een veilig hergebruik toe laat is niet verder onderzocht.  

Waterstabiliteit (Bijlage 2, Tabel 1,2,3) 

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

beoordeling. De BZV in het effluent is erg stabiel over de gehele periode ondanks dat er in het 

influent een lichte afname valt te observeren heeft dit geen invloed op de effluentwaardes.  

De CZV in het effluent laat een geleidelijke afname zien in de eerste 7 maanden gevolgd door 5 

maanden van gelijke waardes. De influent waardes zijn in het 1e en 2e kwartaal iets hoger dan in het 

3e en 4e kwartaal. De concentraties van onopgeloste stoffen in het algemeen zijn zeer laag en 9 van 

de 12 keer zelfs onder de detectiegrens. Ammonium is verder stabiel en wordt effectief verwijderd.  

De totale stikstofverwijdering vertoont een wisselend karakter die lijkt samen te hangen met het 

seizoen en los lijkt te staan van de influent concentratie die alleen in het 1e kwartaal wat hoger 

uitvalt. In de maanden juli t/m oktober vindt de hoogste stikstofverwijdering plaats.   De totaal 

fosfaatconcentraties zijn wisselend en lijken in de laatste 7 maanden geleidelijk toe te nemen tot 

boven de gestelde IBA 3B Norm. Op basis van deze trend lijkt het systeem in de opvolgende 

maanden niet aan de fosfaat limieten te kunnen voldoen. De E-coli waardes zijn erg laag op een 

enkele verhoogde waarde in September 2020 en een licht verhoogde waarde in Oktober 2020. De 

zuurgraad van het effluent is altijd hoger dan wel gelijk aan dat van het influent en vertoont een 

lichte schommeling tussen de uiterste van 8.15 en 7.36. 

 



 
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 buffer)

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 25-3-2021 21-4-2021 WLF

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

BZV (mg O2 /l) 22 2 1 2 1 3 1 1 < 1 2 < 1 1 < 3,2 < 20 < 40 < 5

CZV (mg O2/l) 48 38 30 36 31 21 21 17 16 17 17 18 25,8 < 100 < 200 < 50

Onopgeloste stoffen (mg/l) < 5 9,7 < 5 16 17 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7,3 < 30 < 60 < 30

Totaal alkaliniteit (mmol/l H+) 5,4 7,1 7,1 7,8 8,1 7,1 5,5 4,7 4,3 4,1 4,4 4,7 5,9

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) 270 355 355 390 405 355 275 235 215 205 220 235 292,9

KJ-N, incl. vrij ammonium (mg N/l) 1,1 1,6 1,3 2,6 1,5 0,84 1,0 0,95 1,00 0,93 0,51 0,99 1,2

Ammonium (mg N/l) 0,13 0,12 < 0,1 < 0,1 0,17 < 0,1 0,26 < 0,1 0,16 0,11 0,1 < 0,1 < 0,13 < 2

Nitriet (mg N/l) 0,38 0,32 0,07 0,12 0,1 0,04 0,05 0,04 0,09 0,13 0,07 0,06 0,1

Nitraat + Nitriet (mg N/l) 45 33 26 28 25 26 39 46 47 43 44 42 37,0

Nitraat (mg N/l) 45 33 26 28 25 26 39 46 47 42 44 42 36,9

N totaal berekend (mg/l) 46,3 34,6 26,9 31,1 26,5 26,8 39,9 47,4 47,9 43,5 44,8 43,2 38,2 < 30 < 60 < 4,5

Totaal fosfaat (mg P/l) 1,8 4 3,6 4,3 4,9 3,9 4,3 5,2 5,5 5,8 6,4 7,2 4,7 < 3 < 6 < 0,2

E-coli (n/100 ml) 30 15 < 15 15 438 61 15 15 15 46 46 46 < 63,1 < 18000

Multimeter sensoring**

Temperatuur (°C) 12,17 17,48 17,84 20,16 17,74 15,01 13,17 9,75 7,5 6,77 8,14 9,33 12,9

pH 8,15 7,71 7,67 8,14 8,1 8 7,83 7,89 7,85 7,36 8,02 8,14 7,9 6 tot 9

ORP (mV) 38,9 104,6 93,6 40,4 41,6 105,5 48 44,5 14,2 25,1 67,8 53,3 56,5

Geleidbaarheid (µS/cm) 1223 1223 1111 1157 1192 1145 1115 1026 951 1107 1069 1022 1112

Troebelheid (FNU) 1,1 26,5 13,1 63,4 29,2 5,2 8,6 2,4 3 0,7 7,8 8,3 14

Zuurstof (mg O2/l) N.A 6,91 7,83 9,60 9,02 7,28 11,48 11,16 11,3 9,67 11,22 5,01 9,1

NEN 12566-3



Tabel 2, Overzichtstabel permeaat waterkwaliteit, steek bemonstering. 

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

  

Permeaat (directe aanvoer)

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 25-3-2021 21-4-2021

BZV (mg O2 /l) 2 2 3 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1,4

CZV (mg O2/l) 26 33 35 29 25 16 17 17 14 17 15 17 21,8

Onopgeloste stoffen (mg/l) 7,1 < 5 17 < 5 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 6,3

Totaal alkaliniteit (mmol/l H+) 5,4 7,1 7,5 7,6 8,1 7 5,5 5 4,3 4,0 4,5 4,9 5,9

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) 270 355 375 380 405 350 275 250 215 200 225 245 295,4

KJ-N, incl. vrij ammonium (mg N/l) 0,84 1,2 1,8 0,99 1,4 1 1,0 0,95 0,85 0,84 0,50 0,91 1,0

Ammonium (mg N/l) 0,17 0,10 0,11 < 0,10 0,14 0,14 < 0,10 0,12 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 < 0,1

Nitriet (mg N/l) 0,36 0,14 0,25 0,07 0,1 0,04 0,04 0,02 0,06 0,09 0,03 0,03 0,1

Nitraat + Nitriet (mg N/l) 45 33 25 28 24 26 39 44 47 42 44 43 36,7

Nitraat (mg N/l) 45 33 25 28 24 26 39 44 47 42 44 43 36,7

N totaal berekend (mg/l) 46,3 34,2 27,3 29,1 25,4 27 39,8 45,2 48,1 43,3 44,20 44,10 37,8

Totaal fosfaat (mg P/l) 1,9 3,2 4,1 3,9 4,3 3,8 4,2 4,9 5,5 5,8 6,4 7,3 4,6

E-coli (n/100 ml) 15 15 < 15 < 15 < 15 15 15 < 15 < 15 15 30 < 15 < 16,3

Multimeter sensoring**

Temperatuur (°C) 12,11 18,49 18,10 20,64 17,62 14,85 13,16 10,28 7,98 6,92 8,14 9,29 13,1

pH 6,99 7,91 8,05 7,95 7,67 7,82 7,47 7,72 7,56 7,32 7,62 7,75 7,7

ORP (mV) 39,6 86,8 91 37,6 42,8 105,5 47,8 45,2 13,4 18,7 72,3 92,7 57,8

Geleidbaarheid (µS/cm) 1186 1227 1148 1201 1162 1214 1248 1109 929 1176 1065 1051 1143

Troebelheid (FNU) 7,1 5,1 0 2 4 0 2,5 2,2 1,9 1,2 0,9 1,6 2

Zuurstof (mg O2/l) N.A 4,77 5,22 5,55 5,45 5,14 7,52 6,4 8,89 9,57 9,55 6,1 6,7



Tabel 3, Overzichtstabel influent waterkwaliteit, steek bemonstering. 

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

Influent (pompput)

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 25-3-2021 21-4-2021

BZV (mg O2 /l) 270 240 140 120 192,5

CZV (mg O2/l) 500 420 310 300 382,5

Onopgeloste stoffen (mg/l) 65 85 79 63 73,0

Totaal alkaliniteit (mmol/l H+) 9,6 11 8,6 8,1 9,3

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

Calciumcarbonaat berekend (mg/l) 480 550 430 405 466,3

KJ-N, incl. vrij ammonium (mg N/l) 82,1 67,4 60,4 58,1 67,0

Ammonium (mg N/l) 70,1 58,7 50,3 50,8 57,5

Nitriet (mg N/l) 3,7 < 0,02 < 0,02 1,8 < 1,4

Nitraat + Nitriet (mg N/l) 3,9 < 0,05 < 0,05 2,5 < 1,6

Nitraat (mg N/l) 0,25 < 0,05 < 0,05 0,64 < 0,25

N totaal berekend (mg/l) 86 67,5 60,4 60,6 68,6

Totaal fosfaat (mg P/l) 11 8,8 8,7 8,1 9,2

E-coli (n/100 ml) 34659 34659 535200 > 346590 > 237777

Multimeter sensoring**

Temperatuur (°C) 13,47 17,07 18,21 20,09 17,98 15,16 13,94 10,97 9,18 8,54 9,07 10,15 13,7

pH 7,38 7,06 7 7,03 7,14 7,4 7,48 7,43 7,59 7,36 6,97 7,28 7,3

ORP (mV) 20,9 38 8,2 -58,5 -61,1 29,9 -15,6 22,5 8,3 9,2 9,9 52,2 5,3

Geleidbaarheid (µS/cm) 1279 1393 1385 1320 1183 1252 1151 1141 971 1120 1105 1017 1193

Troebelheid (FNU) 260 312 129 132 154 187 136 174 186 197 154 270 191

Zuurstof (mg O2/l)  N.A 0 0,81 1,44 0 0 1,48 0,3 0,42 0,06 0,00 0,00 0,4



Algemene conclusies. 

Het helofytenfilter met zijn eindstandige ultrafiltratie systeem lijkt op basis van 12 maanden goed te 
functioneren om zo te voldoen aan de gestelde limieten voor IBA 3B systemen.  Op basis van de 
stijgende fosfaatconcentraties in het laatste half jaar is er wel aandacht nodig om op de lange termijn 
aan de fosfaat limiet van 6 mg/l te blijven voldoen. 
 
Om het systeem daadwerkelijke aan de strengere WLF-streefwaardes te laten voldoen is een 
vergevorderde verwijdering van stikstof en fosfaat nodig. Of dit haalbaar is binnen het huidige 
ontwerp en functioneren is niet duidelijk.  Op basis van de huidige nitraatconcentraties lijkt er wel 
ruimte voor verbetering in het denitrificatie proces om zo tot een verhoogde stikstofverwijdering te 
komen. Hiervoor moet de nitraatverwijdering wel met een factor 10 verbeterd worden.  
 
De huidige monitoring heeft plaats gevonden onder bijzondere laag belaste omstandigheden 
waardoor het niet helemaal duidelijk is of het systeem bij normale belasting ook goed presteert. 
Omdat in Oosterwold veel systemen juist slecht presteren bij lage belasting is dit overigens een mooi 
resultaat.  
 
Het gebruik van een ultrafiltratiesysteem lijkt uitsluitend van nut voor het veiligstellen van zeer lage 
onopgeloste stoffen concentraties en E-coli.  Toch kent het effluent van beide parameters al zeer 
lage waardes en is de toegevoegde waarde van een ultrafiltratiesysteem hierbij mogelijk te 
verwaarlozen.  Mits het systeem goed is geïnstalleerd en het ontvangen leidingwerk verder ook 
schoon wordt opgeleverd bij aanvang dan kan het systeem functioneren als een extra 
veiligheidsstap/vangnet om de gebruiker zeker te stellen van water zo goed als vrij van E.coli en 
onopgeloste stoffen.  
 
Verdere beoordeling op basis van energiegebruik en opbrengst (ultrafiltraat) was verder niet 
mogelijk door afwezigheid van deze kengetallen.   
 
  



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

Gebruik 

 
Aantal personen op het systeem 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Door de tijdelijke sluiting van de zorgboerderij i.v.m. de landelijke COVID-19 maatregelen 

wordt de zuivering alleen belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) 

25/6/2020 Door de tijdelijke sluiting van de zorgboerderij i.v.m. de landelijke COVID-19 maatregelen 
wordt de zuivering alleen belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) + 6 tot 12 bezoekers 
overdag. In de komende maand verwacht men meer bezoekers i.v.m. de heropening van de 
zorgboerderij die nu mogelijk is op basis van de verruiming in de COVID-19 maatregeling.   

23/7/2020 Door de tijdelijke sluiting van de zorgboerderij i.v.m. de landelijke COVID-19 maatregelen 
wordt de zuivering alleen belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) + 20 tot 30 bezoekers 
overdag vanaf 1 juli.   

20/8/2020 Door de tijdelijke sluiting van de zorgboerderij i.v.m. de landelijke COVID-19 maatregelen 
wordt de zuivering alleen belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) + 20 tot 30 bezoekers 
overdag vanaf 1 juli. Laatste weken neemt het bezoekersaantal toe tot 30-40 bezoekers per 
dag. Bezoekers wekelijks uitsluitend van woensdag tot en met zondag.   

23/9/2020 De zuivering wordt belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) + 30 tot 40 bezoekers 
overdag. Bezoekers wekelijks uitsluitend van woensdag tot en met zondag.   

21/10/2020 De zuivering wordt belast door 6 vaste bewoners (3 gezinnen) + 30 tot 40 bezoekers 
overdag. Bezoekers wekelijks uitsluitend van woensdag tot en 
met zondag.  Geen dagbezoekers meer door verscherpte COVID-19 
maatregelen vanaf 15 oktober.   

18/11/2020 Zelfde bericht als van 21/10/2020  

21/12/2020 Zelfde bericht als van 21/10/2020  

19/1/2021 Zelfde bericht als van 21/10/2020 
23/2/2021 Zelfde bericht als van 21/10/2020 
25/3/2021 Zelfde bericht als van 21/10/2020 
21/4/2021 Zelfde bericht als van 21/10/2020 

 
Drinkwatergebruik  
Tijdens de maandelijkse monitoring is er verder geen sprake geweest van registratie van 
drinkwatergebruik dan wel van de geproduceerde hoeveelheid effluent en ultrafiltraat. Een 
onbekende hoeveelheid ultrafiltraat is overigens gebruikt voor toiletspoelingen.  

Beheer  

Beheerinspanningen 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Geen beheerinspanningen vermeld voor de periode tussen november 2019 en 14 mei 2020.  

25/6/2020 Eind mei is het ultrafiltraat systeem nagelopen waarbij het systeem is voorzien van de 
juiste of missende O-ringen. Op maandag of dinsdag vooraf aan de bemonstering is een filter-
sok geplaatst op de invoerbuis van de effluent controle put.  Dit is door de leverancier gedaan 
om eventuele uitspoeling van vaste delen uit het filterbed te voorkomen.    

23/7/2020 Geen beheerinspanningen gemeld.  

20/8/2020 Geen beheerinspanningen gemeld.  

23/9/2020 Het membraan station is gedemonteerd geweest voor reiniging. Deze is op 22 September 
weer teruggeplaatst. Ook is de slang naar de schoonwater put gereinigd (melding 21-9-2020). 

21/10/2020 Geen werkzaamheden gemeld  

18/11/2020 Geen werkzaamheden gemeld  

21/12/2020 Geen werkzaamheden gemeld  

19/1/2021 Geen werkzaamheden gemeld  

23/2/2021 Geen werkzaamheden gemeld 

25/3/2021 Geen werkzaamheden gemeld 

21/4/2021 Geen werkzaamheden gemeld 

 
  



Storingen 

Datum Vermelding 
14/5/2020 1. Vooraf aan de bemonstering werd een al eerder doorlopen stroomstoring in 

het ultrafiltratiesysteem geconstateerd, rede hiervoor is onbekend.   
2. Het verzamelde permeaat bevatte op het oog te veel vervuiling met vaste deeltjes 

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een systeeminstallatie fout.    
3. Lekkage van de permeaat verzamelput was al bekend bij leverancier en was nog niet 

hersteld.   

25/6/2020 1. Begin juni is er door storing in het ultrafiltratiesysteem geen permeaat geproduceerd 
waardoor de buffer is drooggevallen. Oorzaak is verder onbekend.  

2. Het verzamelde permeaat bevatte op het oog geen vervuiling meer met vaste deeltjes.  
3. Eerder gemelde lekkage van de permeaat verzamelput is hoogstwaarschijnlijk verklaard op 

basis van vaste stof instroom via het permeaat.  

23/7/2020 1. Geen storingen gemeld.   
2. Het verzamelde permeaat bevatte op het oog geen vervuiling meer met vaste deeltjes.  

20/8/2020 1. Geen storingen gemeld.   
2. Permeaat afvoerslang is ingekort en vastgezet.  

23/9/2020 Geen storingen verder gemeld.  

21/10/2020 1. Geen storingen verder gemeld.  
2. Storingsmelding van ultrafiltratie systeem geobserveerd tijdens bezoek in combinatie 

met een halflege permeaat buffer  
18/11/2020 1. Geen storingen verder gemeld.  

2. Tijdens bezoek is een volle permeaat buffer aangetroffen.  

21/12/2020 1. Geen storingen verder gemeld.  
2. Tijdens bezoek is een halfvolle permeaat buffer aangetroffen in combinatie met een 

elektrische storing in het ultrafiltratie systeem.  
19/1/2021 Geen storingen verder gemeld.   

23/2/2021 1. Tijdens bezoek dreven de beluchtingsdisks los in de effluentbuffer.  
2. Permeaatbuffer zat vol, afvoer via overloop.  

25/3/2021 Observatie ten tijde van monstername: beluchtingsdisks dreven los in de effluentbuffer.   

21/4/2021 Observatie ten tijde van monstername: beluchtingsdisks dreven los in de effluentbuffer.  

 
 

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. Er zijn zichtbaar extra wilgentenen bijgezet.   

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. De leverancier van het Intewa station heeft enkele tests 
gedaan om de ‘power failure’ storing te achterhalen. Inhoudelijk is er niets aan het systeem 
veranderd. De storing is niet expliciet gevonden.  

23/2/2021 Geen regulier onderhoud vermeld. Verstopping afvoer huishouden is verholpen.  
Bevriezing aanvoerleiding wc-spoelwater (permeaat) door winterweer.  

25/3/2021 Geen regulier onderhoud vermeld. 

21/4/2021 Geen regulier onderhoud vermeld.  

 
 
  



Omgevingsklachten 

Datum Vermelding 
14/5/2020 Geen omgevingsklachten vermeld  

25/6/2020 Bewoner vermeld dat het gebruikte permeaat gebruikt voor de toiletspoelingen erg geel is. 
Verder geen omgevingsklachten vermeld.  

23/7/2020 Bewoner vermeld dat het gebruikte permeaat voor de toiletspoelingen nog steeds erg geel is. 
Verder geen omgevingsklachten vermeld.  

20/8/2020 Geen omgevingsklachten vermeld.  

23/9/2020 Geen omgevingsklachten vermeld, behalve door de bewoner zelf. De aanwezigheid van een 
olieachtig laagje wat af en toe zichtbaar is op het water in het herentoilet. 

21/10/2020 Geen omgevingsklachten vermeld. Geen klachten verder vermeld door bewoner 

18/11/2020 Geen omgevingsklachten vermeld. Geen klachten verder vermeld door bewoner  

21/12/2020 Geen omgevingsklachten vermeld. Bewoners klagen over stankoverlast binnenshuis 
veroorzaakt door afwezigheid van technisch juiste ontluchting van de afvoerbuis via het 
hoogste punt in het huis. 

19/1/2021 Geen omgevingsklachten vermeld.  

23/2/2021 Geen omgevingsklachten vermeld. 

25/3/2021 Geen omgevingsklachten vermeld. 

21/4/2021 Geen omgevingsklachten vermeld. 

 
Het registreren van het 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 ultrafiltratie is niet gekwantificeerd  
 
 
  
 
  



Bijlage II: Overzichtsgrafieken Waterkwaliteit (influent/effluent) 
 

■ Influent  ● Effluent steek   ● Effluent verzamel   ∙∙∙∙ IBA 3B steek  ∙∙∙∙ IBA 3B verzamel   
 - - - - WLF     ↓ < rapportage grens 

 

 


