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Samenvatting 
 
Dit jaar is het Circulair Manifest Buiksloterham ondertekend door onder ander Waternet en De 
Alliantie. In Buiksloterham is “ Cityplot” een nieuwe woon-werkomgeving die wordt ontwikkeld door 
woningcorporatie De Alliantie. Duurzaamheid is belangrijk voor Cityplot, en ook duurzame omgang 
met “afval”water hoort daarbij. Uit dat afvalwater zijn nuttige grondstoffen te winnen die een 
bijdrage kunnen leveren aan het sluiten van kringlopen. Het rapport dat voor u ligt focust op zwart 
water, waarmee toiletwater wordt bedoeld, en de wijze waarop dit het best ingezameld, 
getransporteerd en verwerkt kan worden. In een vergelijkend onderzoek is gekeken naar 2 
mogelijkheden voor inzameling en transport van geconcentreerd zwart en vermalen organisch 
keukenafval, 1) vacuümtoiletten en vacuümriolering en 2) waterzuinige spoeltoiletten en vrijverval 
riolering voor Cityplot. De implicaties voor winning van grondstoffen voor beide opties zijn ook 
onderzocht. 
 
De meest waterbesparende (waterzuinige) spoeltoiletten gebruiken momenteel 2 liter water voor 
een kleine en 3,5-4 liter voor een grote spoeling. Dit is beduidend minder dan de huidig toegepaste 
standaard spoeltoiletten die 3 en 6 liter gebruiken. De waterzuinige toiletten worden succesvol 
toegepast in bijvoorbeeld kantoorgebouwen. 
 
Vanuit technisch perspectief is alleen de optie vacuüminzameling en -transport van zwart water, 
inclusief of exclusief vermalen organisch keukenafval, reëel: 

• Vacuüminzameling en transport van zwart water en vermalen voedselresten over langere 
afstanden wordt in de praktijk toegepast. Dit geldt daarmee als bewezen toepassing. 

• Waterzuinig inzamelen van zwart water en transport binnen het gebouw lijkt goed mogelijk, 
maar is nog niet in de praktijk in een huishoudelijke omgeving toegepast. Over langere 
afstanden is nog niet bekend met welke ontwerpregels waterzuinig ingezameld zwart water 
onder vrij verval kan worden getransporteerd.  

• Waterzuinig inzamelen van zwart water inclusief vermalen voedselresten is mogelijk, maar 
het is onbekend of dit ook geldt voor inpandig vrij verval leidingtransport en voor vrij verval 
transport buiten het gebouw over langere afstanden (naar de verwerking).  

 
Een technisch reële mogelijkheid is het waterzuinig inzamelen van zwart water exclusief vermalen 
keukenafval, transport op gebouwniveau onder vrij verval, en vervolgens transport met vacuümriool 
naar de verwerking. In dit scenario vervalt de winning van P en biogas uit keukenafval. Hierdoor 
wordt respectievelijk 13% en 40% minder P en biogas gewonnen. Het effect op P-winning is beperkt, 
maar de biogasopbrengst is fors minder. Dus minder energie-opbrengst terwijl de warmtevraag van 
de vergister en de energievraag van het benodigde vacuümriool ca. twee keer zo hoog zijn door de 
ongeveer twee maal zo grote volumestroom zwart water.  
 
Om bovenstaande redenen is ons advies om voor Cityplot uit te gaan van vacuümtoiletten en 
vacuümriolering met GF vermalers. De meer-investeringskosten hiervoor zijn, uitgaande van twee 
toiletten per woning €1260-€2150 (inclusief riolering) per woning.  
 
Voor de vergisting van vacuüm-ingezameld zwart water en keukenafval is een vergister van circa 70 
m3 nodig. Onder de aangehouden condities wordt er naar verwachting rond de 19,5 m3/d aan  
biogas geproduceerd, met een methaangehalte van circa 75%. Het biogas levert naar verwachting 
genoeg energie om het influent op temperatuur te brengen. Er zal daarnaast nog energie bij moeten 
om de warmteverliezen in de vergister te compenseren. De warmtevraag van de vergister kan sterk 
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gereduceerd worden door goede isolatie van leidingen en vergister en door het systeem te 
optimaliseren m.b.t. de warmtebenutting. De locatie is hierbij ook van belang: hoe dichter de 
verwerkingsinstallatie bij Cityplot staat, hoe beter de warmte uit grijs water benut kan worden.  
 
Uit het effluent van de vergister kan circa 135 kg P per jaar als struviet worden teruggewonnen. In 
vergelijking met de vergister is de struvietreactor klein: circa 100 liter. Struviet is een schoon product 
dat slechts zeer lage concentraties zware metalen bevat en vrijwel geen organische 
microverontreinigingen. Door bewust te kiezen voor schoonmaakmiddelen met lage gehaltes 
biocides en parfums kan het gehalte aan organische microverontreinigingen  verder beperkt worden. 
 
Naast struviet is ook het geproduceerde slib interessant voor de landbouw. Het is rijk aan organische 
stof, stikstof en fosfor. De kwaliteit van het slib met betrekking tot het gehalte zware metalen is 
hiervoor echter een beperkende factor: uitgaande van de beschikbare gehaltes zware metalen in het 
slib liggen de gehaltes zink en koper boven de toegestane waarden liggen. Verder is gemeten dat slib 
meer organische microverontreinigingen bevat dan struviet. Er is nog geen regelgeving m.b.t. de 
aanwezigheid van farmaceutica en stoffen uit schoonmaakmiddelen in meststoffen.  
 
Het biogas kan op verschillende manieren benut worden. Cityplot en omgeving bieden kansen voor 
zowel hoogwaardige als laagwaardige toepassingen. Voor hoogwaardige toepassing als brandstof 
zou het gas eerst opgewerkt moeten worden, het debiet is echter erg klein in vergelijking tot de 
opwerkingssystemen die momenteel op de markt zijn. De vergister heeft warmte nodig, en ook hier 
zijn meerdere opties mogelijk, waarbij grijswaterwarmte de meest interessante optie is aangezien 
dit laagwaardige warmte betreft.  
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1. Inleiding: achtergrond en werkwijze 
 
Op 5 maart 2015 is het Circulair Manifest Buiksloterham ondertekend en is de 
visie Circulair Buiksloterham officieel gepubliceerd. Een van de uitvloeisels van 
het manifest is Cityplot Buiksloterham, een nieuwe woon-werkomgeving die 
wordt ontwikkeld door De Alliantie. Duurzaamheid is een belangrijk aspect van 
Cityplot, en hoe om te gaan met afvalwaterinzameling en –behandeling is een 
onderdeel daarvan.  
 
Waternet en De Alliantie hebben LeAF opdracht verleend om een vergelijkend 
onderzoek te doen naar vacuümriolering en vrijverval riolering voor zwart 
water en vermalen organisch keukenafval voor het nieuwbouw woon- en 
werkgebied Cityplot Buiksloterham in Amsterdam. Het onderwerp is nader 
beschreven in het document “Offerteaanvraag inzameling zwartwater Cityplot 
(Buiksloterham)”, ontvangen per e-mail op 8 mei 2015 van dhr. R. Ververs, 
Waternet. 
 

 
Figuur 1. Luchtfoto van het plangebied, met daarin omrand (continue lijn) het Cityplot-terrein. 
Bron: Stedenbouwkundig plan, ontvangen van De Alliantie.  

 
De offerteaanvraag specificeert een aantal vragen met betrekking tot de twee 
inzamelingssystemen, en de gerelateerde opties voor verwerking en 
kringloopsluiting. Deze zijn opgesplitst in hoofd- en detailvragen: 
 
Hoofdvragen 

1. Per optie: hoe werkt het systeem precies? Met welke systemen en 
leidingdiameters moet globaal rekening worden gehouden? 

2. Welke investeringen zijn er nodig? Zowel binnenshuis als in de 
openbare ruimte.  

3. Wat voor onderhoud is er nodig? 
4. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? 
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Detailvragen 
5. Wat is het energieverbruik van het vacuümsysteem t.o.v. een 

vrijvervalsysteem? 
6. Met hoeveel water kan minimaal gespoeld worden bij het 

vrijvervalsysteem? (ondergrens toiletten en ondergrens transport) 
7. Hoeveel energie is er nodig voor het verwarmen van het afvalwater bij 

(thermofiele) vergisting? 
8. Waar kan deze energie vandaan komen? Is het mogelijk hiervoor 

stadswarmte, warmte uit grijswater, zonne-warmte te gebruiken of 
nog een andere warmtebron te gebruiken? 

9. Wat kan er met het gewonnen biogas gedaan worden? 
10. Hoe kunnen de nutriënten worden teruggewonnen? Is het mogelijk 

daarvoor het surplusslib als meststof in te zetten? 
11. Hoeveel oppervlakte is benodigd voor het leidingwerk en voor de 

zuivering? Hoe is deze evt. in te passen op het terrein van Cityplot en 
zo flexibel mogelijk in te richten? Is een drijvende vorm mogelijk? 

 
 
Werkwijze 
De hoofdvragen en detailvragen uit de offerteaanvraag vormen het  
uitgangspunt bij het uitvoeren van dit vergelijkend onderzoek. De aanpak is in 
meer detail beschreven in het document “Offerte_Inzameling zwart water 
Cityplot-Buiksloterham”, verzonden per e-mail op 15 mei 2015 aan dhr. R. 
Ververs en mevr. E. Klaversma, Waternet. 
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2. Uitgangspunten 
 

2.1 Gebouwen en bewoners 
 
Cityplot bestaat uit drie blokken waarin verschillende bouw/woonvormen 
naast elkaar bestaan: (sociale) huur, een deel zelfbouw, CPO, ondernemers. 
Figuur 2 geeft hier een overzicht van, ook verkoopfase 1 is hierin aangeduid:  
 

 
 

       
Figuur 2. Verkoopfase 1 (boven) en overzicht van de verschillende vormen van bouw en 
bewoning in Cityplot (onder). Bron: Stedenbouwkundig plan, ontvangen van De Alliantie.  

 
Er komt geen gasnet, de woningen worden waarschijnlijk aangesloten op het 
warmtenet. Zonnewarmte is een optie maar dit wordt niet standaard 
aangeboden en de beschikbaarheid daarvan zal dus gebouw gebonden zijn.  
 
Van De Alliantie is de volgende inschatting ontvangen van het aantal woningen 
en mensen: circa 500 woningen met een bezetting van gemiddeld 2,2 
personen. Dit geeft een totaal bewonersaantal van 1100 mensen. Verder is de 
verwachting dat als er toch meer woningen gebouwd gaan worden, er dan 
minder mensen per woning zijn. De inschatting van totaal 1100 personen blijft 
dan overeind. De doelgroep is gemengd, overwegend aan de bovenkant van 
de markt. 
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2.2 Verwerking en eindbestemming afvalwaterstromen 
 
Gescheiden inzameling van verschillende afvalwaterstromen biedt de 
mogelijkheid om voor elke stroom de meest optimale verwerkingstechnologie 
te kiezen. Binnen de gedachte van de circulaire economie is “optimaal” hier 
gericht op maximale terugwinning van herbruikbare grondstoffen.  
 

2.2.1 Afvalstromen 
 
In Cityplot Buiksloterham komen de volgende afval(water)stromen vrij: 

- Zwart water uit de toiletten 
- Grijs water uit overig huishoudelijk waterverbuik 
- Organisch keukenafval 

Er zal geen gescheiden urine-inzameling worden toegepast. Dit omdat er 
onvoldoende (positieve) ervaringen zijn met scheidingstoiletten maar ook 
omdat er geen ruimte is voor waterloze urinoirs. De afvalwatersamenstelling 
en dimensionering van de behandelingsinstallatie (vergister en nutriënten-
terugwinning) zijn berekend met informatie uit onderstaande tabellen.  
 

Tabel 1. Hoeveelheden en samenstelling zwart water. Op basis van Jönsson et al. (2005) en 
Kujawa-Roeleveld en Zeeman (2006). 

 Eenheid Urine Feces Toiletpapier 

Hoeveelheid l/p.d 1.4 0.1 - 

CZV g/p.d 11.0 50.1 26.7 

TSS g/p.d 0.8 25.0 23.0 

N  g/p.d 9.0 1.8 0.0 

P  g/p.d 0.8 0.5 0.0 

 

Tabel 2. Eigenschappen toiletspoeling. 

 Eenheid Urine Feces Schoonmaak 

Aantal keer - 5 1 1x per week 

Waterzuinig spoeltoilet liter/spoeling 2 3.5 3.5 

Vacuümtoilet liter/spoeling 1 1 1 

 

Tabel 3. Hoeveelheden en samenstelling vermalen keukenafval. Op basis van Jönsson et al. 
(2005) en Kujawa-Roeleveld en Zeeman (2006). 

 Eenheid Vacuümsysteem Vrij vervalsysteem 

Hoeveelheid water l/p.d 0,5 2 

Hoeveelheid afval g/p.d 200 

CZV g/p.d 59 

TSS g/p.d 33,4 

N  g/p.d 1,7 

P  g/p.d 0,2 

 
Voor het vermalen van keukenafval wordt water gebruikt. In een 
vacuümsysteem is dit een kleinere hoeveelheid dan bij een vrij vervalsysteem. 
Dit wordt in hoofdstuk 3 en 4 uitgewerkt. 
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Omdat niet iedereen de hele dag thuis is, is een gemiddelde gebruiksfactor van 
50% aangenomen. Dit betekent dat per persoon 50% van de dagelijkse 
zwartwaterproductie in Buiksloterham wordt ingezameld en verwerkt. 
 

2.2.2 Verwerking 
 
Met het oog op het toepassen van anaerobe vergisting voor energieproductie 
en nutriëntenterugwinning worden zwart en grijs water gescheiden  
ingezameld. Organisch keukenafval wordt via een vermaler bij het zwart water 
gevoegd. Het mengsel wordt vergist, waarna fosfor en een klein deel van de 
stikstof teruggewonnen wordt als struviet. Het water is dan nog niet geschikt 
voor lozing op oppervlaktewater of andere vormen van hergebruik, de 
beoogde uiteindelijke bestemming. De hiervoor benodigde nazuivering valt 
buiten de scope van deze studie, wel zullen de (on)mogelijkheden op basis van 
beschikbare technieken worden toegelicht. Grijs water wordt niet lokaal 
behandeld maar wel benut voor energieterugwinning door middel van 
warmtewisselaars. De behandeling van grijs water valt buiten de scope van 
deze studie.  
 

2.2.3 Locatie voor behandelinstallatie 
 
Er zijn vier mogelijke locaties aangewezen voor de zuiveringsinstallatie voor 
zwart water, zie Figuur 3 hieronder.  
 

 
Figuur 3. Overzichtskaart van het plangebied Buiksloterham, inclusief aantekeningen door 
Waternet. Mogelijke locaties voor de behandelinstallaties zijn aangegeven met een gele stip. De 
nummering is van boven naar beneden, niet op volgorde van prioriteit of voorkeur.  

2 

1 

4 

3 
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De maximale afstanden tussen de gebouwen in Cityplot en de nu aangewezen 
opties voor de zuivering zijn geschat met behulp van Google Earth: de kleinste 
afstand is circa 350 meter (locatie 3) en de grootste circa 1 km (locatie 1). Zie 
Figuur 4. Om een idee te krijgen van de maximale afstand is gekozen voor de 
lijn tussen het zuiveringspunt en het punt in de Cityplot dat daar het verst van 
verwijderd lag.  
 

    
Figuur 4. Indicatie van maximale afstanden tot potentiële zuiveringslocaties. Van links naar 
rechts punt 1 (±1 km), 2 (±750 m), 3 (±350 m) en 4 (± 450 m). 

 
Locaties 2 en 4 zijn relatief klein en dichtbij Cityplot. Locatie 1 is groter maar 
iets verder weg. Nummer 3 op de kaart is de locatie voor een drijvende 
installatie. Voor Waternet is dit een serieuze optie is, omdat dit  flexibiliteit 
geeft en geen extra grondgebonden ruimtebeslag. Ook is het dichtbij Cityplot, 
de transportafstand is het kortst. Bij een drijvende installatie zijn een aantal 
aspecten aan de orde die anders zijn dan bij een installatie aan wal. Deze zijn 
niet per definitie negatief, maar kunnen kostenverhogend. zijn. We noemen er 
een paar: 
 

 Waterniveau in het kanaal  
- Laat het vrij verval toe? 
- Variaties in het niveau (overgang toevoerleidingen naar installatie) 

 Toegankelijkheid 
- Voor mens en machine (beheer, onderhoud, slibafvoer, 

brandweer, etc.) 
- Voor kwaadwillenden 

 Leidingwerk 
- Leidingen dienen door/boven/onder het water aangelegd worden.  
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3. Vrij vervalriolering met waterzuinige spoeltoiletten 
 
Dit hoofdstuk behandelt vragen 1,2,3,5 en 6 uit paragraaf 1 voor de opzet met 
waterzuinige spoeltoiletten en vrijverval afvoer.  
 

3.1 Werking 
 
De volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 

- Waterzuinige spoeltoiletten 
- Voedselrestenvermalers onder aparte kleine gootsteen 
- Vrij vervalleidingen binnenshuis voor vermalen voedselresten, zwart 

water, en de gemengde stroom (A) 
- Vrij vervalleidingen buitenshuis, binnen de kavel, voor zwart water en 

vermalen voedselresten (B) 
- Vrij vervalleidingen buitenshuis, buiten de kavel, voor zwart water en 

vermalen voedselresten (C) 
 

De onderdelen van het inzamelingssysteem worden schematisch weergegeven 
in Figuur 5 en in de volgende paragrafen beschreven. 
 

 
Figuur 5. Schematische weergave inzamelingsconcept. Letters A, B en C geven de verschillende 
leidingtypen aan (zie puntsgewijze tekst boven figuur). 

 

3.1.1 Waterzuinige spoeltoiletten 
 
Voor het toilettype wordt uitgegaan van de meest 
waterzuinige modellen die momenteel op de markt zijn, deze 
gebruiken 2 liter per spoeling voor urine en 3,5-4 liter per 
spoeling voor feces. Dit toilettype is vrij recent op de markt 
verschenen.  
 

A 

A 
B C A 
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Waterzuinige spoeltoiletten zijn in gebruik en onderhoud niet anders dan 
toiletten die met meer water spoelen. Het toilet kan alleen met bijbehorend 
reservoir geplaatst worden. De “GreenGain” van Villeroy & Boch verbruikt 3,5 
liter voor een grote en 2 liter voor een kleine spoeling. Minder gaat niet in 
verband met volume van waterslot. Het spoelvolume kan handmatig ingesteld 
worden tot maximaal 6 liter. De toiletpot wordt vanuit het reservoir via 
meerdere openingen gevoed waardoor een neerwaartse werveling wordt 
opgewekt die het vast materiaal naar beneden transporteert. 
 

            
Figuur 6. Villeroy & Boch GreenGain toilet (links) en WISA XS toilet en 18L Booster (rechts) 

 
GreenGain toiletten zijn voor het eerst toegepast in het hoofdkantoor van de 
Deutsche Bank in Frankfurt en later in de openbare toiletten van het Centraal 
Station in Hamburg, waar ook waterloze urinoirs gebruikt worden. Een 2e 
leverancier van waterzuinige spoeltoiletten is WISA. Ook hier is een speciaal 
reservoir nodig, dat respectievelijk 4 en 2 liter gebruikt. De WISA-toiletten zijn 
toegepast in o.a. het TNT Hoofdkantoor in Hoofddorp, kantoor van Deloitte in 
Amsterdam (“The Edge”), het Rabobank Computercentrum in Best, de Lidl 
Heerenveen en het UPC kantoor in Leeuwarden. 
 

3.1.2 Voedselrestenvermalers 
 
Voedselrestenvermalers is een state of the art techniek. In 
de Verenigde Staten heeft zo’n 50% van de huishoudens een 
vermaler. Ook in Nieuw Zeeland (30%), Australië (12%), 
Canada (10%) en Groot Brittannië (5%) worden ze toegepast 
(Iacovidou et al., 2012). In veel landen is het gebruik 
verboden of is speciale toestemming van de lokale overheid 
of waterautoriteit vereist. Dit om mogelijke negatieve effecten op de riolering 
en de verhoogde belasting van rwzi’s te voorkomen. Dit laatste geldt niet voor 
Cityplot, waar het ingezamelde toiletafvalwater lokaal behandeld wordt.  
 
Elektrische voedselrestenvermalers worden onder de keukengootsteen 
geplaatst. Tijdens het vermalen wordt water gebruikt om een goed te 
vermalen mengsel te verkrijgen. Waterverbruik: 1 tot 7 l/p.d (Iacovidou et al., 
2012), dit is afhankelijk van het type vermaler maar vooral ook van de 
gebruiker. Kegebein (2006) heeft van zes verschillende soorten keukenafval 
het waterverbruik van de vermaler bepaald en vond grote verschillen: 5,6 tot 



 

LeAF15000 / eindrapport / 23-07-2015 13 

22,4 liter per kg nat afval met een gemiddelde van circa 11 l/kg. Bij een 
hoeveelheid van 200 g per persoon (zie uitgangspunten in hoofdstuk 2) geeft 
dit een gemiddeld waterverbruik van iets meer dan 2 liter. Voor de 
berekeningen in deze studie is 2 liter aangehouden. Voorlichting zal nodig zijn 
om dit in de praktijk te bereiken. 
 
Naast de voedselrestenvermaler is een extra gootsteen (mag kleiner zijn) 
nodig en een elektrische aansluiting. De keukenkraan kan het beste zo ver 
mogelijk van de vermaler geplaatst worden, dit helpt om het waterverbruik 
tijdens het vermalen beperkt te houden.  
 

3.1.3 Inpandig leidingwerk - Situatie zonder voedselresten, alleen zwart 
water 

 
Toiletten met kleine spoelvolumes worden zonder 
problemen toegepast in conventionele vrij vervalsystemen 
waarbij zwart en grijs afvalwater door dezelfde leidingen 
wordt afgevoerd. Met een gescheiden leidingsysteem voor 
zwart en grijs water is de situatie anders: 
 

1) Gescheiden ingezameld zwart water heeft een andere samenstelling 
dan gemengd huishoudelijk afvalwater.  

2) Er is geen reinigende werking van de relatief grote lozingen uit 
bijvoorbeeld wasmachine en douche.  

 
Ontwerprichtlijnen voor het complete inpandige en uitpandige vrijerval zwart 
water riool ontbreken nog. Er is ervaring in omgevingen waar weliswaar geen 
gescheiden zwart watersysteem is, maar waar de hoeveelheid grijs water 
beperkt is – denk aan kantoorgebouwen. Dit geeft voor zover bekend geen 
problemen, ook met lage spoelvolumes.  
 
Villeroy & Boch, leverancier van het waterzuinige spoeltoilet “GreenGain” 
geeft aan dat vanaf het toilet een leiding van 90 mm te gebruiken is in plaats 
van de standaard 110 mm, de maximale afstand tot de standpijp mag “enkele 
meters” zijn. In een pilot project in Lochem bleek de afvoer over een afstand 
van 15 meter overigens probleemloos. 
 
Het WISA concept kent, naast reservoir en toilet, nog een derde element, nl. 
een doorstroomvergroter, de WISA Booster, om goede doorspoeling van 
afvoerleidingen te garanderen. Het water van verschillende spoelingen wordt 
opgeslagen tot het reservoir van de booster vol is en leeg geheveld wordt. De 
booster is er in twee uitvoeringen: een horizontale van 14 liter voor 
eengezinswoningen en gebouwen tot en met 4 verdiepingen, en een verticale 
van 18 liter voor hogere gebouwen. Het afvalwater wordt zo met voldoende 
snelheid naar het nabijgelegen riool getransporteerd. WISA is wat preciezer in 
de opgegeven richtlijnen: bij een leidingdiameter van 90 mm mag de afstand 
toilet-standpijp 5 meter bedragen met max. 2 bochten van 45°. Met 110 mm is 
dat 3 meter.  
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Volgens de voorschriften NEN 3215 ‘binnenrioleringen in woningen en 
woongebouwen’ en NTR 3216 ‘Binnenriolering’ is spoelen met minder dan 6 
liter in Nederland niet toegestaan (Scheffer, 2012). Ook het WISA 4-litertoilet 
voldoet niet aan het bouwbesluit, er is wel een gelijkwaardigheidsverklaring 
voor het systeem van toiletten en boosters (van Roosmalen, 2015). Deze 
verklaring is alleen van toepassing wanneer het niet om een losse component 
maar om een systeem gaat (Scheffer, 2012). Opvallend is dat het gebruik van 
4-liter spoeltoiletten wel gestimuleerd wordt door overheden, bijvoorbeeld in 
verband met het BREEAM-keurmerk. 
 

3.1.4 Inpandig leidingwerk - Situatie zwart water met voedselresten 
 
Vanuit de praktijk is nog geen ervaring met het gecombineerde transport van 
vermalen keukenafval en zwart water.   
 
Keukenafval bevat veel componenten die mogelijk problemen veroorzaken bij 
transport in het riool, waaronder vaste delen, oliën en vetten. Het inbrengen 
van keukenafval in het riool leidt mogelijk tot verstoppingen en stankoverlast. 
Om hier meer inzicht in te krijgen is hier een beperkte literatuurstudie naar 
gedaan. In veruit de meeste publicaties wordt gerapporteerd dat zowel de 
inpandige leidingen als de rioleringen buitenshuis geen problemen 
ondervinden van de vermalers (Iacovidou et al., 2012). Het gebruik van 
scherpe bochten in de leidingen dient vermeden te worden. Ook is niet al het 
keukenafval geschikt om te vermalen1. In verschillende publicaties wordt 
gesteld dat er geen noemenswaardige extra vetafzettingen gevonden worden 
in systemen met voedselrestenvermalers. De hypothese is dat vetten door 
gebruik van koud water tijdens het vermalen stollen en zo als deeltjes of 
gehecht aan andere deeltjes afgevoerd worden en daardoor niet aan de 
leidingwand blijven zitten.  
 
In het Zweedse Surahammar, waar meer dan de helft van de aangesloten 
woningen een vermaler heeft, zijn geen problemen met rioolverstoppingen 
gerapporteerd. De rioleren zijn met camera’s geïnspecteerd (Mattsson et al. 
2014). Er werd meer bezinksel gevonden in leidingen waar vermalers op 
aangesloten waren. De grootste hoeveelheden werden gevonden in leidingen 
die onder weinig verval lagen, en waar de helling plaatselijk omgekeerd was 
zoals bij verzakkingen. In bezinksels in leidingen waarop vermalers waren 
aangesloten werden grote hoeveelheden stukken eierschaal gevonden. Ook 
was er in sommige gevallen ophoping van materiaal rond toiletafval. De 
auteurs stellen dat om problemen te voorkomen de leidingen onder 
voldoende verval aangelegd moeten worden en dat verzakkingen e.d. 
voorkomen moeten worden.  
 

                                                           
1
 Welke voedselresten geschikt zijn om te vermalen hangt af van het specifieke type of model 

vermaler dat gebruikt wordt. Er is geen standaardlijst van wat er echt niet in mag. Bij de keuze 
voor het type vermaler is dit iets om rekening mee te houden, en de gebruiker dient goed 
geïnformeerd te worden over wat het apparaat wel en niet kan verwerken. 
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Een kanttekening bij de bevindingen uit de literatuur is dat het in alle gevallen 
een conventioneel rioleringssysteem betreft, waarbij al het huishoudelijke 
afvalwater op dezelfde leiding is aansloten. Hierdoor worden eventuele resten 
alsnog (grotendeels) weggespoeld. In het concept voor Buiksloterham wordt 
de leiding die afkomstig is van de voedselrestenvermaler apart gehouden van 
het overige keukenafvalwater, en de verzamelleiding voor zwart water en 
keukenafval ontvangt ook geen andere stromen. Dit is een wezenlijk andere 
situatie waar voor zover bekend geen ervaring mee is.   
 
De boosters van WISA zijn een interessante optie om de doorstroming te 
vergroten tijdens het vrij verval transport van relatief geconcentreerd zwart 
water. Er is echter geen ervaring met het bijmengen van keukenafval. Afgezien 
van de fysieke aspecten van het transport van zwartwater vermengd met 
keukenafval is de mogelijk lange verblijftijd van het zeer goed afbreekbare 
organisch keukenafval in de booster een aandachtspunt. Aangenomen dat elke 
booster meerdere huishoudens bedient zal dit meevallen, maar het is mogelijk 
dat alle aangesloten huishoudens tegelijkertijd een aantal dagen van huis zijn.     
 
 Door de grote onzekerheid of dit probleemloos kan worden toegepast 

wordt het gebruik van vermalers in combinatie met gescheiden inzameling 
van geconcentreerd zwart water onder vrij verval door ons niet als een 
realistische optie beschouwd.  

 

3.1.5 Vrijverval transport binnen/buiten de kavel. 
 
Voor zwart water van waterzuinige toiletten is er geen ervaring met transport 
over langere afstand. Momenteel wordt door de expertgroep sanitaire 
technieken van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in 
gebouwen (TVVL) een studie afgerond naar het gebruik van waterzuinige 
spoeltoiletten (4 literspoeling) en de effecten op het transport in de riolering. 
Het eindrapport was helaas nog niet beschikbaar tijdens het schrijven van deze 
studie. In publicaties over dat onderzoek wordt gemeld dat de 
transportafstand en het afschot aandachtspunten zijn. 
 

3.2 Investeringen 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benodigde investeringen in het 
geval van waterbesparende toiletten en vrij vervalriolering, uitgaande van een 
systeem met doorstroomvergroters. De kosten van een compleet toilet lijken 
hoog, maar dit komt doordat de prijs niet alleen het wandcloset zelf betreft, 
maar inclusief het bijbehorende reservoir is2.  
 
 
 
 

                                                           
2
 De waterbesparende toiletten gebruiken een speciaal reservoir. Het Greengain-toilet van 

Villeroy & Boch kan fysiek zelfs niet aangesloten worden op een ander reservoir.  
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Tabel 4. Indicatie benodigde investeringen voor vrij vervalsysteem. 

  Prijs per eenheid Kosten voor Cityplot 

 aantal min max min max 

Waterbesparend toilet 1000
1
 € 572

2
 € 880

3
 € 572.000 € 880.000 

WISA booster:  14 L 52
4
 € 151

2
 € 233 € 7.875 € 12.116 

WISA booster:  18 L 5
4
 € 400

2
 € 615 € 1.999 € 3.075 

Voedselrestenvermaler
5
 500 € 300 € 800 € 150.000 € 400.000 

Extra gootsteen 500 € 50 € 50 € 25.000 € 25.000 

Extra wandcontactdoos 500 € 20 € 30 € 10.000 € 15.000 

Inpandig leidingwerk 500 € 150 € 150 € 75.000 € 75.000 

Riolering 800m -
6
 - - - 

Subtotaal - - - € 841.874 € 1.410.191 

Af: conventioneel toilet 1000 € 350 € 350 € 350.000 € 350.000 

Totaal - - - € 491.874 € 1.250.191 

Per woning - - - € 984 € 2.120 
1
 Twee per woning, 

2
Uitgaande van 35% korting op consumentenprijs bij kwantuminkoop via de 

groothandel, 
3
Consumentenprijs WISA en V&B (opgevraagd), 

4
Schatting door LeAF op basis van 

overzicht woningbouwprogramma
 
ontvangen 13 mei 2015 van dhr. R. Meeuse,

5
Prijs afhankelijk 

van het model, 
6
grondslagen kosten zwartwater vrijverval riool is onvoldoende bekend. 

 
Voor 500 woningen komen de benodigde extra investeringen op meerkosten 
van 0,5-1,3 miljoen Euro. Dit is exclusief de kosten van het riool en exclusief 
eventueel hogere kosten voor het aanleggen van bijvoorbeeld de boosters en 
de keukenvermalers. Per woning is de meerprijs €1000-2100. De meerkosten 
van het toilet vormen een relatief groot deel van de totale meerkosten. Het 
installeren van voedselvermalers geeft kosten die normaliter niet gemaakt 
zouden worden, gaat gepaard met verhoogd comfort/luxe. 
 
In de berekening is uitgegaan van een aantal van twee toiletten per woning. 
Waarschijnlijk zullen de kleinere appartementen slechts één toilet hebben, 
maar aangezien er in de Cityplot ook bedrijven gevestigd gaan worden zullen 
er waarschijnlijk ook panden komen met meerdere toiletten. Uitgaande van 
500 woningen met slechts één toilet komen de meerkosten per woning uit op 
€760-1600. 
 

3.3 Energieverbruik 
 
Een vrijvervalriolering gebruikt geen energie3. Er wordt voor deze studie vanuit 
gegaan dat het gehele afvalwatertransport onder vrij verval en zonder 
pompen plaats heeft. De enige component die energie verbruikt is dan de 
vermaler voor keukenafval: minimaal 2-4 kWh per huishouden per jaar 
(Iacovidou et al., 2012), afhankelijk van het type vermaler en hoe lang er 
gemalen wordt. 
 

                                                           
3
 Energie voor de productie van de onderdelen buiten beschouwing gelaten. 
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3.4 Gebruik en onderhoud 
 
Het gebruik en onderhoud van het waterzuinige spoeltoilet is op zich niet 
anders dan wat men gewend is. De normale regels voor wat er wel en niet in 
het toilet mag zijn van toepassing. Er zijn wat dat betreft dus geen speciale 
aandachtspunten. Bij het Greengain toilet is het spoelvolume handmatig te 
verhogen naar maximaal 6 liter. Het toilet moet daarom ook bij lagere 
spoelvolumes naar volle tevredenheid functioneren, zo niet dan is de kans 
groot dat grotere volumes worden ingesteld. Dit beïnvloedt de duurzaamheid 
van het overall concept sterk negatief en kan zelfs terugwinning van 
grondstoffen in de weg staan.  In een pilot project voor decentrale sanitatie in 
het buitengebied van Lochem, waar LeAF bij betrokken is, is GreenGain 
toegepast in een woning en deze werkt naar tevredenheid van de gebruiker.  
 
Verder is aandacht vereist voor het lozen van grijs water op het toilet. Een 
emmer dweilwater wordt bijvoorbeeld makkelijk door het toilet gespoeld. 
Voor een efficiënte vergisting dient het zwart water echter zo geconcentreerd 
mogelijk te blijven, dus dit soort lozingen moet zoveel mogelijk vermeden 
worden. 
 
De voedselrestenvermaler is voor de meeste mensen een onbekend apparaat 
maar zal naar verwachting goed geaccepteerd worden en zelfs als 
comfortverhogend worden beschouwd omdat er geen organisch afval meer 
bewaard hoeft te worden. Aan de andere kant neemt de extra spoelbak wat 
ruimte in. De gebruikers moeten goed voorgelicht worden over hoe de 
vermaler gebruikt wordt, wat betreft de soorten afval dit vermalen 
kunnen/mogen worden en het beperken van het waterverbruik. Net als bij het 
toilet geldt dat er via de afvoerleiding van de vermaler geen andere stromen 
geloosd mogen worden.  
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4. Vacuümsysteem 
 
Dit hoofdstuk behandelt vragen 1,2,3,5 en 6 uit paragraaf 1 voor de opzet met 
een vacuümsysteem. 
 

4.1 Werking 
 
De volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 

- Vacuümtoiletten 
- Voedselrestenvermalers met speciale vacuümaansluiting 
- Vacuümleidingen binnenshuis voor vermalen voedselresten, zwart 

water, en de gemengde stroom (A) 
- Vacuümleidingen buitenshuis, binnen de kavel, voor zwart water en 

vermalen voedselresten (B) 
- Vacuümleidingen buitenshuis, buiten de kavel, voor zwart water en 

vermalen voedselresten (C) 
- Vacuümstation voor zwart water en vermalen voedselresten  
- Optioneel: biofilter of koolfilter voor behandeling vrijkomende lucht 

uit vacuümstation  
 
De onderdelen van het inzamelingssysteem worden schematisch weergegeven 
in Figuur 7 en in de volgende paragrafen beschreven. 
 

 
Figuur 7. Schematische weergave inzamelingsconcept. Letters A, B en C geven de verschillende 
leidingtypen aan (zie puntsgewijze tekst boven figuur). 

 
 
 
 
 

A 

A 
B C A 



 

LeAF15000 / eindrapport / 23-07-2015 19 

4.1.1 Vacuümtoiletten 
 
Bij een vacuümsysteem wordt lucht in plaats van water 
gebruikt als transportmedium. In het leidingstelsel wordt 0,5 
– 0,6 bar onderdruk, feitelijk geen vacuüm, in stand 
gehouden. Door het openen van een klep in het 
vacuümtoilet tijdens de spoeling wordt het toilet 
leeggezogen. Hierbij wordt een geringe hoeveelheid 
spoelwater verbruikt, ca. 1 liter. Daarnaast wordt lucht ingezogen. Er zijn 
verschillende typen vacuümtoiletten op de markt. Sommige modellen lijken 
uiterlijk precies op een conventioneel toilet, met een rand waaronder het 
spoelwater vandaan komt. Anderen maken gebruik van een sproeier, 
waardoor er geen rand meer in het toilet aanwezig is. Dit type is eenvoudig 
schoon te houden. Het assortiment is minder dan bij conventionele toiletten.   
 

 
Figuur 8. Vacuümtoilet 

 

4.1.2 Vacuüm-voedselrestenvermalers  
 
Voedselrestenvermalers kunnen worden toegepast in 
combinatie met een vacuümsysteem voor zwart water. De 
aansluiting op de vacuümleiding gebeurt net als bij het 
vacuümtoilet met een klep. De klep wordt geopend en het 
vermalen afval wordt de leiding in gezogen. Doordat het 
vermalen afval actief wordt weggezogen en niet onder vrij 
verval door de leiding stroomt, is mogelijke verstopping door het in de leiding 
achterblijven van deeltjes niet aan de orde.  
 
Waterverbruik: ca. 0,5 liter per persoon per dag.  De vacuümvermalers zijn 
elektrisch aangedreven en hebben dus een aansluiting nodig.  
 

4.1.3 Vacuümleidingen (inpandig) 
 
Vacuümleidingen hoeven in tegenstelling tot vrij vervalleidingen niet met een 
bepaald afschot aangelegd te worden. Vanwege deze flexibiliteit en de relatief 
kleine leidingdiameters is het niet meer noodzakelijk om het toilet dichtbij een 
hoofdleiding te situeren, zoals bij conventionele riolering normaal wel het 
geval is. Hierdoor is het mogelijk de toiletruimtes naar eigen inzicht een plaats 
te geven in de woning. De leidingdiameter binnenshuis bedraagt 50 mm.  
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4.1.4 Vacuümriolering (uitpandig) 
 
Vacuümriolering wordt wereldwijd al meerdere decennia 
toegepast. De leidingwand is dikker dan bij conventioneel 
riool in verband met de onderdruk (drukklasse PN10). Het 
materiaal is PVC of HD-PE (de laatste is milieuvriendelijker, 
PVC bevat chloor). Vacuümriolering wordt maximaal om de 
200 m voorzien van inspectiepunten inclusief afsluiters, die 
handmatig of pneumatisch zijn te bedienen. Als de vacuümpomp abnormaal 
lang in bedrijf is, duidt dat op lekkage. Door het sluiten van kleppen zijn 
eventuele lekkages eenvoudig op te sporen. Ook kan een deel van de leiding 
tijdelijk gebypassed worden mocht het nodig zijn een stuk (beschadigde) 
leiding te vervangen.  
 
De leidingdiameter van vacuümriolering is doorgaans 90-125 mm. Er is een 
redelijke vrijheid in leidingverloop, aangezien de leidingen over de gehele 
lengte niet onder afschot hoeven te lopen, transport omhoog is zelfs mogelijk. 
De  vacuümleidingen worden gelegd in zaagtandmotief (Figuur 9), met elke 50-
150 m een zaagtand en tussen de zaagtanden een afschot van 0,2-0,3%. De 
zaagtand bestaat uit 2 bochten van 45°. De norm voor aanleg vacuümriolering 
is NEN-EN 1091, “Buitenriolering onder onderdruk”. Leveranciers van 
vacuümstations leggen over het algemeen niet de leidingen. Dat kan worden 
gedaan door reguliere installatiebedrijven, bij voorkeur onder begeleiding van 
een ter zake kundige. Omdat er onderdruk in de leidingen staat is er vrijwel 
geen risico op lekkage. Mocht er toch lekkage optreden, dan zijn de 
hoeveelheden beperkt. 
 

 
Figuur 9. Aanleg van vacuümriool volgens zaagtandmotief (afbeelding van Airvac) 

 

4.1.5 Vacuümstation  
 
Het vacuümstation houdt de onderdruk in de vacuümriolering op gewenst 
niveau. De maximale lengte waarover afvalwater horizontaal kan worden 
getransporteerd in een vacuümleiding met 1 vacuümstation is ca. 4 km. Voor 
Buiksloterham volstaat waarschijnlijk een vacuümstation op 1 locatie.  
Afhankelijk van de leverancier zijn er diverse ontwerpen van het 
vacuümstation. Meestal wordt een tank van 5 tot 25 m³ gebruikt die op 
onderdruk wordt gehouden met vacuümpompen. Het zwart water loopt in 
deze tank en bij bepaald niveau wordt het uit de tank gepompt, naar het riool 
of verdere verwerking (bijvoorbeeld vergisting). Het vacuümstation is bij 
voorkeur te plaatsen op een laag punt. De maximale opvoerhoogte is circa 5 
meter. Er zijn diverse leveranciers van vacuümstations waaronder  Quavac 
(NL), Jets (Noorwegen), Roediger (Duitsland), Redivac (UK) en Airvac (VS).   
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Figuur 10. Vacuümstation wijk Noorderhoek, Sneek 

 
In de vacuümtoiletten wordt lucht gezogen en deze wordt naar het 
vacuümstation getransporteerd waar deze ontwijkt. Wanneer er kans op 
stankoverlast bestaat (nabijheid woningen, geen afvoer op een hoog punt 
mogelijk) dan is behandeling noodzakelijk, bijvoorbeeld een biofilter.  
 
Bij uitval van elektrische voeding blijft de onderdruk in het systeem bestaan. 
Deze zal wel naarmate de uitval langer duurt steeds verder afnemen. 
Kortdurende stroomstoringen hebben dus geen negatief effect. Een station 
wordt met een dubbel systeem (duty/standby) uitgerust, zodat bij uitval van 
de ene pomp de andere het werk kan overnemen. Om bij lange 
stroomstoringen de afvoer van zwart water te garanderen is een 
noodaggregaat te voorzien of een aansluiting voor een kolkzuiger. 
 

4.2 Investeringen 
 
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de benodigde 
investeringen in het geval van vacuümtoiletten en vacuümriolering.  
 

Tabel 5. Indicatie benodigde investeringen voor vacuümsysteem. 

  Prijs per eenheid Kosten voor Cityplot 

 aantal min max min max 

Vacuümtoilet 1000 € 410
1
 € 630

2
 € 410.000 € 630.000 

Voedselrestenvermaler 500 € 715
1
 € 1.100

3
 € 357.000 € 550.000 

Extra gootsteen 500 € 50 € 50 € 25.000 € 25.000 

Extra wandcontactdoos 500 € 20 € 30 € 10.000 € 15.000 

Inpandig leidingwerk 500 € 150 € 150 € 75.000 € 75.000 

Vacuümstation 1 € 80.000 € 100.000 € 80.000 € 100.000 

Vacuümriolering 800m
4
 € 30 € 40 € 24.000 € 32.000 

Subtotaal -   € 981.500 € 1.427.000 

Af: conventioneel toilet 1000   € 350.000 € 350.000 

Totaal -   € 631.500 € 1.077.000 

Per woning -   € 1.263 € 2.154 
1
Uitgaande van 35% korting op maximumprijs bij kwantuminkoop.

 2
Opgevraagd bij Quavac. 

3
Op 

basis van eerdere projecten met Desah BV. 
4
Op basis van tekeningen van het wenstracé 

(tekening nr 2013-0003-01 en 2013-0003-01) is een schatting gemaakt van lengte riolering). 
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De investeringskosten voor het vacuümstation om 500 huizen te bedienen zijn 
circa €80.000-100.000. Dit is exclusief het civiele deel (gebouw). Het 
ruimtebeslag zal ongeveer 10-20 m2 zijn. Als er in Buiksloterham andere 
projecten gebruik zouden maken van vacuümriolering kunnen deze mogelijk 
van hetzelfde vacuümstation gebruik maken. 
 
In totaal komen de benodigde extra investeringen voor 500 woningen op 
meerkosten van 0,6-1 miljoen Euro. Per woning zijn de meerkosten €1260-
2150.  
 
In de berekening is uitgegaan van een aantal van twee toiletten per woning. 
Waarschijnlijk zullen de kleinere appartementen slechts één toilet hebben, 
maar aangezien er in de Cityplot ook bedrijven gevestigd gaan worden zullen 
er waarschijnlijk ook panden komen met meerdere toiletten. Uitgaande van 
500 woningen met slechts één toilet komen de meerkosten per woning uit op 
€1150-1800. 
 
Wanneer de riolering wordt meegenomen in de berekening kunnen de kosten 
hoger maar ook lager uitvallen. Enerzijds zijn de aanlegkosten voor 
vacuümriolering lager dan voor een conventioneel riool. De kosten voor 
uitpandig leidingwerk zijn: €30-40 per m, inclusief grondverzet (“groene 
weide”). De aanlegkosten zijn lager dan voor een conventioneel riool omdat 
minder diepe (1-1,5 m) en minder brede (0,25 m) sleuven nodig zijn. 
Afhankelijk van de algehele aanleg van het terrein en alle voorzieningen, is het 
mogelijk om (een deel van) de vacuümleidingen tegelijk met de bekabeling 
voor elektriciteit, televisie en/of internet aan te leggen. Anderzijds is een extra 
riolering nodig voor het grijs water. De overall kosten zullen afhangen van het 
ontwerp van het grijswaterriool en de mogelijkheid om dit samen met het 
vacuümriool voor zwart water aan te leggen, dit laatste is o.a. afhankelijk van 
de tracés.   
 

4.3 Energieverbruik 
 
Het energieverbruik van het vacuümsysteem is afhankelijk van hoeveelheid 
water, opvoerhoogte en afstand. Voor een woonwijk wordt geschat dat dit 
jaarlijks 12 kWhe/i.e. bedraagt (Lindeboom 2014, geoptimaliseerde situatie). 
Bij 1100 inwoners komt dit neer op 13200 kWh/jaar. Ter vergelijking, het 
gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een Amsterdamse woning ligt 
tussen de 2150 kWh (appartement) en 4550 kWh (vrijstaande woning)4.  
 
Het elektrisch energieverbruik van de voedselrestenvermaler was in een 
praktijkproject in Sneek 6 kWh/i.e./jaar. De verwachting in dat project is dat 
dit bij optimaal gebruik (sneller malen) kan dalen, er werd gesproken van een 
daling tot ca. 1,5 kWh/i.e./jaar, maar dit lijkt erg ambitieus. Reëler lijkt het om 
vooralsnog uit te gaan van 3 kWh/i.e./jaar. 

                                                           
4
 CBS, waarden voor 2013. 
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4.4 Gebruik en onderhoud 
 
De toiletten verschillen qua dagelijks gebruik en onderhoud voor de gebruiker 
niet van spoeltoiletten. Een verschil met een gewoon toilet is de vacuümklep. 
Als hier een object tussen vast komt te zitten sluit de klep niet meer, en werkt 
het toilet dus niet.  
 
De vacuümklep van het toilet en van de voedselrestenvermaler dienen om de 
ca. 5 jaar vervangen te worden. Dit kan het beste door een monteur gedaan 
worden. De kosten voor vervangen zijn ca. €150-€250.   
 
Het vacuümstation is wekelijks visueel te inspecteren, dit duurt ca. 1 uur, 
hiervoor zijn geen bijzondere vaardigheden vereist. Het materiaal in het 
biofilter (houtschilfers, schors) is elke 2-3 jaar te vervangen. De jaarlijkse 
kosten voor het vacuümstation voor onderhoud en service van het 
vacuümstation zijn ca. €2500,-. 
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5. Vergisting en struvietwinning 
 
Dit hoofdstuk beantwoordt vraag 10: 

10. Hoe kunnen de nutriënten worden teruggewonnen? Is het mogelijk 
daarvoor het surplusslib als meststof in te zetten? 

 

5.1 Influentsamenstelling 
 

Op basis van de uitgangspunten voor vuilvrachten en watergebruik is de 
samenstelling van het influent van de vergister berekend (Tabel 6). Dit betreft 
de gemengde stroom van zwart water en voedselresten.  
 

Tabel 6. Influentkarakteristieken bij gebruik vacuümtoiletten en waterzuinige spoeltoiletten 

Parameter Eenheid 
Vacuümtoiletten + 
vacuümvermalers 

Waterzuinige toiletten + 
vermalers onder vrij verval 

Debiet m
3
/d 5,4 9,8 

CZVtot mg/l 17784 8199 

N mg/l 1508 695 

P mg/l 182 84 

 
In de praktijk kunnen het debiet en de concentraties hoger respectievelijk 
lager uitvallen, als gevolg van een groter waterverbruik dan nu aangehouden.  
Denk aan bijvoorbeeld extra doorspoelen van de toiletten, oneigenlijke 
lozingen van grijs water via het toilet en een hoger waterverbruik voor het 
vermalen van keukenafval. 
 

5.2 Vergister  
 
Uitgaande van een robuust ontwerp van de vergister (type UASB) wordt het 
benodigde volume in beide gevallen (vacuüm, waterzuinig) circa 70 m3. Dit is 
een ontwerp op basis van een benodigde slibleeftijd van 60 dagen voor goede 
anaerobe omzetting tot methaan, inclusief een veiligheidsfactor. Hierbij is 
aangenomen dat de vergister bij 30°C wordt bedreven. Met de hoogte kan 
enigszins gevarieerd worden, een hoogte van zo’n 4 meter is standaard. Het 
oppervlak wordt dan 18 m2.  
 
De vergister zet organisch materiaal voor het grootste deel om in biogas. Vast 
materiaal wordt ingevangen in het slibbed en deels afgebroken. Slechter 
afbreekbaar vast materiaal blijft achter als slib, en ook blijft er een restfractie 
CZV over in het effluent. Onder de aangehouden condities wordt er naar 
verwachting rond de 19,5 m3/d aan  biogas geproduceerd, met een 
methaangehalte van circa 75%.  
 
Fosfor- en stikstofverbindingen worden tijdens de anaerobe vergisting 
omgezet naar fosfaat en ammonium. Een klein deel  van de N en P wordt 
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opgenomen als deel van het celmateriaal van de microbiële biomassa. 
Daarnaast precipiteert een deel van de fosfaat met in de vergister aanwezige 
metaalzouten zoals ijzer en calcium. Het effluent van de UASB bevat circa 50%-
60 van de fosfor uit het influent en vrijwel alle stikstof.  
 

5.3 Struvietreactor 
 
De meest gebruikte methode voor terugwinning van nutriënten uit UASB-
effluent is precipitatie van de fosfor en een deel van de stikstof in de vorm van 
struviet. Er van uitgaande dat het effluent alleen P in fosfaatvorm bevat en dat 
circa 90% van de P geprecipiteerd kan worden als struviet betekent dit dat er 
135 kg P per jaar als struviet kan worden teruggewonnen.  
 
In vergelijking met de vergister is de struvietreactor klein: circa 100 liter in het 
geval van vacuümtoiletten en circa 200 liter bij zuinige toiletten onder vrij 
verval.  
 

5.4 Effluent van de installatie 
 
Het grootste deel van de CZV wordt in de vergister omgezet. Daarnaast wordt 
ook in de struvietreactor een klein deel verwijderd. Fosfor wordt voor het 
grootste deel afgevangen via slib en struviet, stikstof wordt slechts voor een 
klein deel verwijderd. Onderstaande tabel geeft een inschatting van de te 
verwachten effluentconcentraties na vergisting en struvietprecipitatie5. 
 

Tabel 7. Effluentkarakteristieken van de installatie (vergister+struvietreactor) bij gebruik 
vacuümtoiletten en waterzuinige spoeltoiletten 

Parameter Eenheid 
Vacuümtoiletten en -

vermalers 
Toiletten en vermalers onder 

vrij verval 

Debiet m
3
/d 4,5 9,8 

CZVtot mg/l 2600 1200 

N mg/l 1500 700 

P mg/l 10 10 

 

5.5 Overwegingen bij verdergaande nazuivering 
 
Het effluent na vergisting en P-winning voldoet niet aan de lozingsnormen 
voor oppervlaktewater. Kanttekening hierbij: In rioolwater is het zwart water 
deel gemiddeld 20-30 maal meer verdund dan zwart water uit 
vacuümtoiletten.  De vracht P in gezuiverd rioolwater met een P concentratie 
van 2 mg/l komt dus (ongeveer) overeen met de vracht P van gezuiverd zwart 
water (vacuüm) met een P-concentratie van 40-60 mg/l. Met een verwachte P-
concentratie van 10 mg/l zal de vracht in de praktijk nog veel lager zijn.  

                                                           
5
 In de berekening van de effluentconcentraties is geen rekening gehouden met mogelijke 

verschillen in verwijderingsrendementen als gevolg van de verschillen in de 
influentconcentraties. 



 

LeAF15000 / eindrapport / 23-07-2015 26 

 
De P concentratie is met aanvullende technieken waarschijnlijk tot geldende 
lozingsnormen terug te brengen. Bijvoorbeeld met coagulatie/filtratie of 
filtratie met ijzerzand. Voor CZV is dat minder zeker; een deel van het CZV is 
slecht verwijderbaar/afbreekbaar (opgeloste humuszuren). De kanttekening 
hierbij is dat het ook in ontvangend water slecht wordt afgebroken en dus 
minder impact heeft op het zuurstofgehalte dan makkelijker afbreekbaar CZV. 
 
Het zal lastig zijn om aan de stikstofeisen voor lozing te voldoen, terugwinning 
is economisch niet haalbaar, en biologische verwijdering is technisch lastig 
zonder grijs water mee te verwerken (zie vorige paragraaf).  
 
Samenvattend, de volgende elementen spelen in ieder geval een rol in de 
evaluatie om te komen tot een kwaliteit die geloosd kan worden op lokaal 
oppervlaktewater: 

 additionele P verwijdering, chemisch fysisch 
 aerobe polijsting inclusief nitrificatie/denitrificatie en evt. biologische 

defosfatering (voor dit type water voor zover wij weten nog niet 
eerder uitgevoerd, rendementen niet bekend, innovatief element) 

 discussie over lozingsnorm, concentratie/vracht 
 discussie over effect slecht afbreekbaar opgelost CZV op 

oppervlaktewater. 
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6. Nutriëntenterugwinning en –hergebruik in de landbouw 
 
Afhankelijk van de kwaliteit van de producten en de toepasbare regelgeving 
kunnen teruggewonnen nutriënten worden ingezet voor bemesting van 
parken of ander openbaar groen, en mogelijk ook voor de (stads)landbouw. Na 
vergisting bevinden de nutriënten uit het zwart water en keukenafval zich in 
het effluent en het slib van de vergister. Uit het effluent wordt struviet 
gemaakt om de aanwezige fosfaat terug te winnen voor gebruik als meststof.  
 

6.1 Struviet 
 
De meest gebruikte methode voor terugwinning van nutriënten uit UASB-
effluent is precipitatie van de fosfor en een deel van de stikstof in de vorm van 
struviet. Er van uitgaande dat het effluent alleen P in fosfaatvorm bevat en dat 
circa 90% van de P geprecipiteerd kan worden als struviet betekent dit dat er 
135 kg P per jaar als struviet kan worden teruggewonnen.  
 
In vergelijking met de vergister is de struvietreactor klein: circa 100 liter in het 
geval van vacuümtoiletten en circa 200 liter bij zuinige toiletten onder vrij 
verval.  
 

6.1.1 Samenstelling 
 
De chemische samenstelling van struviet is MgNH4PO4·6H2O. Op gewichtsbasis 
bestaat pure struviet uit circa 12% P en 5,7% N. Het uiterlijk van het product is 
afhankelijk van de stroom waaruit struviet is gewonnen, de vorm waarin het is 
neergeslagen (kleine kristallen of korrels) en de mate van droging. Tijdens het 
afvangen van de gevormde struviet uit de reactor kan er organisch materiaal 
meekomen, dat een bruinige kleur geeft aan het product. Als het organisch 
materiaal “los” tussen de struviet zit, kan het eventueel weggewassen worden. 
 
Gell (2010) heeft de samenstelling van met magnesium geprecipiteerd product 
uit vergist zwart water geanalyseerd (gemaakt met UASB-effluent uit de 
installatie in Sneek), waaronder het gehalte zware metalen (Tabel 8 en Tabel 
9). Uit Tabel 8 blijkt dat er naast Mg, N en P ook andere elementen in het 
precipitaat aanwezig zijn die geen deel uitmaken van struviet. Overigens kan 
ook een deel van het Mg en P neergeslagen zijn als andere kristallen 
(magnesiumfosfaten). Voor stikstof is dat veel minder waarschijnlijk. Als wordt 
aangenomen dat al het N in het precipitaat onderdeel uitmaakt van 
struvietkristallen, dan is het gehalte struviet 5,4/5,7*100 = 95%.  Ca, Fe, K, Na 
en S vertegenwoordigen in totaal 4,4 % (Tabel 8) en vormen kennelijk het 
merendeel van de onzuiverheden.    
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Tabel 8. Elementengehaltes gemeten in struviet uit vergist zwart water (Gell, 2010). 

 
Struviet uit vergist zwart water 

(massa% van DS) 

P 11,91 

Mg 10,68 

N 5,38 

Ca 1,37 

Fe 0,74 

K 0,41 

Na 0,87 

S 0,98 

 

6.1.2 Zware metalen en organische microverontreinigingen 
 
Over het algemeen wordt gevonden dat struviet een zuiver product is. Tijdens 
de kristallisatie worden stoffen die niet in het struvietkristal thuishoren 
nauwelijks ingevangen. Zie Tabel 9 voor de gehaltes zware metalen gevonden 
door Gell (2010).  
 

Tabel 9. Gehalte zware metalen gemeten in struviet uit zwart water, en norm voor toepassing 
van meststoffen in de landbouw. Waarden in mg/kg P2O5  (Gell, 2010). 

 Struviet uit zwart water 
Maximale waarde volgens het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 

As <24 375 

Cd <4 31,3 

Cr <4 1875 

Cu 134 1875 

Ni <2 750 

Pb <59 2500 

Zn <59 7500 

 
Verder wordt in het Artikel 6a van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 
gesteld dat: “Herwonnen fosfaten uit rioolzuiveringsslib worden behandeld 
langs biologische, chemische of thermische weg, door langdurige opslag of 
volgens enig ander geschikt procedé, dat tot gevolg heeft dat het grootste deel 
van de in het zuiveringsslib aanwezige pathogene organismen afsterft.” 
 
Organische microverontreinigingen staan steeds meer in de belangstelling. 
Hieronder vallen onder andere medicijnresten en bepaalde stoffen uit 
verzorgingsproducten, die in huishoudelijke afvalwaters aanwezig zijn. 
Butkovskyi (2015) heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
organische microverontreinigingen (mvo’s) in struviet en slib uit het systeem 
voor zwartwaterbehandeling in Noorderhoek in Sneek. Van de 17 
geneesmiddelen en 12 stoffen uit schoonmaak- en verzorgingsproducten die 
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onderzocht zijn werd in struviet alleen 2,4-dichloorfenol aangetroffen, een 
afbraakproduct van het veel gebruikte biocide triclosan. Het uitvoeringsbesluit 
meststoffen geeft geen maximale waarde voor deze stof.  
 

6.2 Overtollig slib 
 
Door invang van slecht afbreekbaar materiaal en groei van de biomassa neemt 
de hoeveelheid slib in de vergister toe. De hoeveelheid overtollig nat slib ligt 
naar verwachting rond de 0,5 m3 per dag6. Een klein deel van het organisch 
materiaal in het afgelaten slib zal nog afbreekbaar zijn. In de slibopslag zal er 
daarom ook nog een kleine hoeveelheid biogas geproduceerd worden.  
 
Het slib bestaat normaal gesproken voor het overgrote deel uit organische 
stof, tenzij er met het influent grote hoeveelheden inert materiaal in de 
vergister gebracht worden. Dit dient echter zo veel mogelijk vermeden te 
worden, omdat inert materiaal de plaats van actieve micro-organismen 
inneemt. Aangezien grijs water volledig apart gehouden zal worden, worden in 
Cityplot geen grote hoeveelheden inert materiaal verwacht. Helemaal 
vermijdelijk is het niet, er zal altijd wat zand of aarde met het organische afval 
meekomen, en ook via bijvoorbeeld (oneigenlijke) lozing van dweilwater via 
het toilet. Dit is een aspect voor de voorlichting aan de gebruikers. 
 

6.2.1 Nutriëntengehalte  
 
In het Noorderhoek project in Sneek zijn de N- en P-gehaltes van het slib 
bepaald. Deze waren circa 80 g N en circa 26 g P per kg DS. Er zijn vrijwel geen 
andere getallen gevonden voor de nutriëntenconcentraties in UASB-slib uit 
reactoren voor zwart waterbehandeling. De Graaff (2010) vond een 
gemiddelde concentratie van ongeveer 50 g P per kg TSS. 
 

6.2.2 Zware metalen en organische microverontreinigingen 
 
Zware metalen uit het influent komen voor een groot deel terecht in het slib, 
doordat deze neerslaan met bijvoorbeeld fosfaat of aan organische slibdeeltjes 
gebonden worden. Het zware metalengehalte van het slib wordt dan ook 
bepaald door het gehalte zware metalen in het influent. Binnen verschillende 
projecten zijn slibmonsters afkomstig uit UASB reactoren voor de behandeling 
van zwart water onderzocht op het gehalte zware metalen. 
 
De typen en gehaltes microverontreinigingen in het slib worden met name 
bepaald door er in het afvalwater zit, en dit is gebruiker-afhankelijk. Het 
afvalwater van een zorginstelling bevat bijvoorbeeld hogere concentraties 
medicijnresten dan dat van een doorsnee gezin. Het aantal verschillende 
microverontreinigingen is echter dusdanig groot, dat er nooit een volledig 

                                                           
6
 In Sneek Noorderhoek werd in de onderbelaste situatie geen overtollig slib geproduceerd. De 

verwachting is dat er bij de volle bezetting van 1200 personen en een kortere verblijftijd circa 
1300 liter overtollig slib per dag geproduceerd zal worden (Lindeboom 2014). 
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overzicht gegeven kan worden van alle mogelijke stoffen die op een locatie in 
het afvalwater terecht kunnen komen. Op basis van het gedrag van de 
verschillende stoffen is in theorie een indicatie te verkrijgen van welke stoffen 
in het slib terecht kunnen komen. Bepaalde microverontreinigingen binden 
aan organische stof, terwijl anderen afgebroken worden of onveranderd een 
zuiveringssysteem verlaten. Een dergelijke analyse valt echter buiten de scope 
van dit project. Ter illustratie, de Graaff (2010 – zie aldaar) heeft dit soort 
kenmerken voor een aantal medicijnen op een rij gezet. 
 

Tabel 10. Gehaltes zware metalen in mg/kgDS in UASB slib. Ter vergelijking worden de maximaal 
toegestane gehaltes voor hergebruik van zuiveringsslib in de landbouw gegeven. De waarden 
die voldoen aan de norm uit het Besluit gebruik meststoffen zijn groen gearceerd. 

 Slib 1 Slib 2 Slib 3 Slib 4 Slib 5 Slib 6 Norm 

As <10 <10 <10 0,75 0,88 5,7 15 

Cd 0,8 0,8 0,7 0,76 0,70 0,8 1,25 

Cr 15,2 12,5 5,7 39 62 16,4 75 

Cu 221 250 197 220 331 268 75 

Hg 0,4 0,4 0,3 0,006 0,01 0,58 0,75 

Ni 13 11 8,8 25 33 15,8 30 

Pb 13,9 18 <10 4,4 12 43,0 100 

Zn 813 890 713 821 1132 975 300 

Slib 1: STOWA 2014-W-02, Lemmerweg Oost 1, UASB op zwart water 
Slib 2: STOWA 2014-W-02, Lemmerweg Oost 2, UASB op zwart water 
Slib 3: De Graaff 2010, UASB op zwart water 
Slib 5: Tervahauta 2014, UASB op zwart water 
Slib 5: Tervahauta 2014, UASB op zwart water plus grijswaterslib  
Slib 6: STOWA 2014-38, Waterschoon, UASB op zwart water en voedselresten 

 
In het eerder genoemde onderzoek van Butkovskyi (2015) werden in het slib 
van de vergister in Noorderhoek 3 van de 17 medicijnen (ciprofloxacine, 
metoprolol en propranolol) en 5 van de 12 stoffen uit verzorgingsproducten 
gevonden (benzalkonium chloride, triclosan, galaxolide, triclocarban en 2,4-
dichloorofenol). Er zijn weliswaar enkele stoffen aangetroffen in het slib, maar 
er kan gesteld worden dat organische microverontreinigingen niet de neiging 
hebben om aan het slib te sorberen. Het is moeilijk om te voorkomen dat 
farmaceutica in het zwart water komen aangezien ze via de feces en urine 
worden uitgescheiden. Een relevante factor in Noorderhoek is dat de helft van 
de aangesloten woningen appartementen van een zorginstelling voor ouderen 
zijn. Dit kan effect hebben op met name de aangetroffen medicijnen. De 
stoffen uit verzorgingsproducten zijn biocides en parfums, die gebruikt worden 
in schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.  
 

6.2.3 Gebruik van slib in de landbouw 
 
Het geproduceerde slib is rijk aan organische stof, stikstof en fosfor, wat het 
een potentieel interessante stroom maakt voor hergebruik in de landbouw. De 
kwaliteit van het slib met betrekking tot het gehalte zware metalen is hiervoor 
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echter een van de bepalende factoren. Uitgaande van de beschikbare gehaltes 
zware metalen in het slib zijn zink en koper de enige stoffen die ver boven de 
toegestane waarde liggen.  
 
In het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet worden naast het gehalte zware 
metalen ook de volgende andere eisen gesteld aan het gebruik van 
zuiveringsslib als meststof: het dient op dusdanige wijze behandeld of 
opgeslagen te zijn dat het grootste deel van de in het zuiveringsslib aanwezige 
pathogene organismen is afgestorven, en het moet ten minste vijftig 
gewichtsprocenten organische stof van de droge stof bevatten of een 
neutraliserende waarde7 van 25 op basis van de droge stof te hebben. 
 
De metalen in zwart water en voedselresten zijn afkomstig uit de 
voedselketen8. Een aantal van deze metalen zijn bekend als ‘zware metalen’ en 
dat stelt deze metalen in een kwaad daglicht, de term wordt vooral gebruikt in 
de context van verontreiniging van water, sedimenten en bodems. Een aantal 
van deze metalen zijn echter onmisbare micro-nutriënten voor de groei van 
gewassen. Zink wordt, net als fosfor, steeds schaarser en er zijn wereldwijd al 
tekorten in de voedselketen (PLIS 2012). Bij gebruik van het slib in de 
landbouw is er sprake van kringloopsluiting, de metalen keren op die manier 
weer in de voedselketen terug. Op dit moment houdt de norm die is 
vastgelegd in de wet- en regelgeving de kringloopsluiting voor slib tegen. Er 
zou met de overheden besproken moeten worden onder welke voorwaarden 
het slib toch naar het land kan worden gebracht. 
 
Medicijnen, stoffen uit verzorgingsproducten en de afbraakproducten daarvan 
zijn niet opgenomen in de lijst met organische microverontreinigingen in de 
meststoffenwet. Het is niet bekend of dit soort stoffen daarin opgenomen gaat 
worden. De gehaltes aan farmaceutica in het zwart water zijn niet of 
nauwelijks te beïnvloeden, de gehaltes aan bijvoorbeeld biocides en parfums 
wel – door een bewuste keuze te maken wat betreft de gebruikte 
schoonmaakmiddelen e.d.   
 

6.3 Overige mogelijkheden voor nutriëntenbenutting 
 
Na vergisting en struvietwinning bevat het effluent van de installatie nog het 
grootste deel van de stikstof uit het zwarte water en keukenafval, en een klein 
deel van de fosfor. Ook vrijwel al het kalium is nog in het effluent aanwezig. 
Kalium is een belangrijke nutriënt/meststof en is een bestanddeel van urine. Er 
zijn technieken beschikbaar voor het terugwinnen van stikstof en kalium, 
bijvoorbeeld strippen en invangen in geconcentreerd zuur (stikstof) of 

                                                           
7 Dit is de mate waarin een meststof de zuurgraad van de grond neutraliseert. 
8
 Koper en zink zijn sporenelementen. Ze komen voor in allerlei levensmiddelen: zink in o.a. 

vlees, kaas, graanproducten, noten, schaal- en schelpdieren en koper in o.a. groente, fruit, vlees, 
graanproducten, cacaoproducten. Zink is onder meer nodig bij de opbouw van eiwitten, de groei 
en ontwikkeling van weefsel. Koper is betrokken bij de vorming van bindweefsel en botten, en 
de vorming van haarpigment. Beide elementen zijn betrokken bij een goede werking van het 
afweersysteem. Informatie van het Voedingscentrum. 
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omgekeerde osmose. Deze technieken kosten veel energie en/of chemicaliën 
en zijn dus niet duurzaam. Bovendien staan de kosten niet in verhouding tot 
de opbrengsten. Het kan natuurlijk zijn dat in de toekomst haalbare 
technieken op de markt komen. Diverse bedrijven werken hier momenteel 
aan. Het ligt voor de hand dat nieuwe technieken beter zullen werken en 
kosteneffectiever zijn wanneer ze worden toegepast op geconcentreerde 
stromen, zoals het zwarte water van Cityplot. In dat opzicht biedt 
geconcentreerd inzamelen van zwart water op de langere termijn uitzicht op 
verdergaande terugwinning van meer nutriënten in geconcentreerde vorm.  
 
Het benutten van de volledige vracht aan nutriënten kan eigenlijk alleen door 
naast het overtollig slib ook het effluent van de vergister te gebruiken, en/of 
het effluent van de struvietreactor (fertirrigatie). De beperking ligt hierbij in de 
transportafstand; struviet is een product met hoog nutriëntengehalte, 
transport over langere afstanden is vanuit kostenoogpunt mogelijk. Dit maakt 
gebruik buiten de wijk of zelfs stad mogelijk. Minder (vanuit perspectief 
landbouw) geconcentreerde stromen zoals vergistereffluent zullen dicht bij de 
bron gebruikt moeten worden, (stadslandbouw). Uiteindelijk zullen voor een 
gesloten nutriëntenkringloop geconcentreerde producten, teruggewonnen uit 
de afvalwaterketen van de stad, hergebruikt moeten worden in de 
landbouwgebieden die de stad van voedselproducten voorzien. De meer 
verdunde stromen zijn te gebruiken in de stad zelf, waarbij het aanbod aan 
nutriënten in balans moet worden gebracht met de vraag vanuit landbouw in 
de stad (of omgekeerd). Op conceptueel niveau is recent onderzoek begonnen 
naar deze thematiek (Ph.D. onderzoek Rosanne Wielemaker, Wageningen 
Universiteit afdeling Milieutechnologie, groep Urban Systems Engineering). 
 
In het onderzoek van Butkovskyi (2015) werden 8 van de 17 onderzochte 
farmaceutica aangetroffen in het effluent van de struvietreactor (metformine, 
hydrochlorothiazide, metoprolol, guanylurea, ciprofloxacin, oxazepam, 
diclofenac en naproxen). Dit is een aandachtspunt voor gebruik van het 
effluent in de landbouw, Butkovskyi raadt aan om het effluent eerst verder te 
behandelen. Geen van de 12 geteste stoffen uit verzorgingsproducten werden 
in het effluent aangetroffen. 
 
Het gebruik van behandeld huishoudelijk afvalwater voor landbouw in de stad 
is op dit moment dus vooral nog een ‘stip op de horizon’, acceptatie, de 
ontwikkeling van business cases en innovatieve technieken zijn nodig om dit 
uiteindelijk concreet te kunnen maken, evenals waarschijnlijk aangepaste 
wetgeving. 
 

6.4 Stikstofterugwinning 
 
Voor de installatie is alleen uitgegaan van winning van fosfor en biogas. Om 
richting lozingseisen te gaan is stikstofverwijdering nodig (terugwinning van 
stikstof is met huidige technieken economisch niet haalbaar en niet 
duurzaam). Met anammox technologie is de stikstofconcentratie terug te 
brengen naar ca. 300 mg/l, nog steeds veel hoger dan de geldende 
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lozingsnorm. Verdergaande stikstofverwijdering zal dan plaats moeten vinden 
via nitrificatie/denitrificatie, maar hiervoor bevat het behandelde zwart water 
te weinig BZV. In de installatie in Sneek wordt hiervoor een deel van het BZV in 
grijs water gebruikt. 
 
Gebruik van het effluent van de vergister (of van de struvietreactor) voor 
fertirrigatie is een manier om de daarin aanwezige stikstof toch te kunnen 
benutten voor de voedselkringloop. Andere mogelijkheden zijn wellicht 
algenkweek, of productie van andere nuttige biomassa door nazuivering in een 
filterachtig systeem met speciaal gekozen vegetatie. Dit laatste neemt veel 
ruimte in en vraagt om een rigoureus andere planologische aanpak.  
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7. Toepassing in Cityplot Buiksloterham 
 
Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende detailvragen: 

11. Hoeveel oppervlakte is benodigd voor het leidingwerk en voor de 
zuivering? Hoe is deze evt. in te passen op het terrein van Cityplot en 
zo flexibel mogelijk in te richten? Is een drijvende vorm mogelijk? 

8. Waar kan deze energie vandaan komen? Is het mogelijk hiervoor 
stadswarmte, warmte uit grijswater, zonne-warmte te gebruiken of 
nog een andere warmtebron te gebruiken? 

9. Wat kan er met het gewonnen biogas gedaan worden? 
 

7.1 Locatie behandelinstallatie 
 
Er is circa 20 m2 nodig voor de vergister en struvietreactor. Voor het 
vacuümstation is dat ongeveer 15 m2. Inclusief opslag en open ruimtes tussen 
installaties is het benodigd totaaloppervlak circa 70 m2. De aangewezen 
mogelijke locaties (zie Figuur 3) bieden genoeg ruimte voor de aanleg. Ook het 
aanleggen van de installatie op het terrein van Cityplot zelf is mogelijk. 
 
Wanneer er voor het verwarmen van de vergister gebruik gemaakt zal worden 
van warmte uit het grijs water, en/of het grijs water als C-bron voor 
stikstofverwijdering gaat dienen, is het aan te bevelen om de vergister in of zo 
dicht mogelijk bij Cityplot te plaatsen. Wanneer de zuiveringsinstallatie voor 
een groter deel van Buiksloterham moet gaan functioneren is het aan te 
bevelen een uitgebreid ontwerptraject inclusief locatiekeuze in te gaan.   
 

7.2 Energie 
 

7.2.1 Warmte voor de vergister 
 
De vergister wordt verwarmd, hier is energie voor nodig. Vaak wordt voor de 
verwarming van vergisters het geproduceerde biogas gebruikt, hetzij door 
directe toepassing in een verwarmingsketel of via omzetting in een WKK naar 
elektriciteit en restwarmte. Tabel 11 geeft een vergelijking voor Cityplot van 
deze twee opties op basis van de berekende biogasproductie.  
 
Verwarming van de vergister is een laagwaardige toepassing, waarvoor dus bij 
voorkeur een laagwaardige energiebron wordt gebruikt. Als deze lokaal 
beschikbaar geeft dit de mogelijkheid om het biogas hoogwaardiger toe te 
passen (zie de volgende paragraaf). Naast de warmte die nodig is voor het 
verwarmen van het influent, is er ook warmte nodig voor het op temperatuur 
houden van de vergister. Er zullen altijd warmteverliezen optreden en deze 
moeten worden gecompenseerd. Het is moeilijk om een algemeen getal te 
geven voor de te verwachten verliezen, omdat deze van veel factoren 
afhankelijk zijn. Denk aan o.a. de materialen voor de bouw van de vergister, de 
gekozen isolatie, en de temperatuur van de ruimte waar de vergister in staat.  
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Tabel 11. Biogas en energie.  

Parameter Eenheid 
Gebruik in ketel

9
 

(warmte) 
Gebruik in WKK

10
 

(elektriciteit en warmte) 

Biogasproductie (Nm
3
/d) 17,5 

Methaanproductie (Nm
3
/d) 13,1 

Bruto chemische energie-inhoud (MJ/d) 445 

Elektriciteit (MJe/d) - 156 (43 kWh/d) 

Warmte (MJw/d) 284 150 

Maximale opwarming influent 
met beschikbare warmte 

(°C) 15 8 

 
Deze “best-case” energiebalans geeft aan dat het biogas precies voldoende 
warmte kan leveren om het influent op te warmen. Als gevolg van het 
optreden van warmteverliezen zal er in de praktijk echter extra warmte nodig 
zijn. Voor de vergister in Noorderhoek is door Lindeboom (2014) een energie-
analyse gemaakt. Daar was per jaarlijks per i.e. 140 kWh nodig om het influent 
op te warmen, terwijl de totale warmtebehoefte van de vergister 236 kWh/i.e. 
was - zo’n 40% meer. In het rapport wordt wel gesteld dat de warmtebehoefte 
van de vergister per i.e.  sterk zal dalen bij een hogere belasting11 (er waren 
pas 79 van de geplande 1200 huishoudens aangesloten) en door betere 
isolatie van de zwartwater leidingen en van de vergister. Benutting van 
warmte uit het effluent voor opwarming van het influent is ook interessant. 
Lindeboom stelt dat de warmtebehoefte bij optimalisatie zou kunnen dalen tot 
50 kWh/i.e./jaar.  
 

7.2.2 Opties voor gebruik van biogas 
 
Het gevormde biogas is geschikt voor hoogwaardig gebruik. Verschillende 
opties zijn (op volgorde van hoge naar lage waarde):  

- Brandstof (gasnet, vervoer) 
- Elektriciteitsopwekking 
- Verwarming van woningen 
- Verwarming van de vergister 

 
Brandstof 
Brandstof is de meest hoogwaardige toepassing, bijvoorbeeld als Groen Gas 
(na opwerking) in het aardgasnetwerk of door het te gebruiken als 
transportbrandstof. De woningen in Cityplot worden niet aangesloten op het 
aardgasnet, wel lopen er gasleidingen onder de Asterweg en de Distelweg (te 
zien op overzichtskaarten nutsvoorzieningen, ontvangen van De Alliantie). 
Mogelijk komen er in de Cityplot bedrijven die behoefte hebben aan gas, als 

                                                           
9 Warmterendement  85%, warmtewisselrendement 75%. Warmteverliezen niet meegenomen. 
10 Rendement 35% elektrisch, 45% warmte, warmtewisselrendement 75%. Warmteverliezen 

niet meegenomen. 
11 Aangenomen dat de absolute verliezen gelijk blijven of kleiner worden 
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transportbrandstof of anderszins. In de aanloop naar een toekomstige 
beslissing over de verwaarding van het biogas kan deze mogelijkheid verder 
worden onderzocht.  
 
Tijdens opwerking worden H2S en CO2 verwijderd en wordt het gas gedroogd. 
Het maken van Groen Gas vindt vooral op grote schaal plaats. Kleinschalige 
opwerking is in opkomst, zie bijvoorbeeld de Bio-Up van CCS (15-40 m3/h) en 
de HoSt HoSt Biomethane® (vanaf 25 m3/h). Dit zijn echter debieten die nog 
steeds veel groter zijn dan de 19,5 m3 per dag die in de Cityplot geproduceerd 
zou worden uit zwart water en keukenafval. Daarom is deze optie op korte 
termijn niet haalbaar. 
 
Elektriciteit 
Bij omzetting van biogas in elektriciteit gaat een substantieel deel van de 
energie naar warmteproductie. Deze restwarmte gaat weliswaar niet verloren, 
hij kan gebruikt worden voor verwarming van de vergister, maar dit zou niet 
voldoende zijn voor de volledige opwarming tot 30°C (zie Tabel 11). 
  
Warmte - vergister 
Bij direct gebruik van het biogas in een verwarmingsketel zou het influent  van 

circa 15°C precies tot 30°C opgewarmd kunnen worden (zie Tabel 11). In die 

berekening is echter geen rekening gehouden met warmteverliezen uit de 
vergister, dus in de praktijk zou er ook met direct gebruik voor verwarming 
een extra warmtebron nodig zijn om de vergister op temperatuur te houden.  
 
Warmte - stadswarmte 
Aan de Distelweg bevindt zich een ketel van NUON voor de stadsverwarming. 
Het biogas zou hier bij te stoken zijn. 
 

7.2.3 Warmtebronnen in Cityplot 
 
Grijs water 
Het is de bedoeling dat er warmte uit grijs water gewonnen gaat worden, op 
woningniveau door het gebruik van douchewarmtewisselaars en eventueel via 
een centraal systeem, met of zonder warmtepomp. Grijswaterwarmte is 
laagwaardig, en daarmee een interessante bron van warmte voor het op 
temperatuur houden van de vergister. Dit pleit ervoor om het grijze water 
naar de vergister te leiden en er daar warmte uit te winnen. Het is echter de 
vraag of deze warmte geschikt is. Grijs water zal op het moment dat het de 
woning verlaat een temperatuur van 20-30°C hebben, en buiten de woning 
koelt het water snel af in niet-geïsoleerde leidingen. Dus zelfs bij een optimale 
situatie (goed geïsoleerde leidingen, korte transportafstand) zal de 
temperatuur te laag zijn voor opwarming tot 30°C. Een lagere 
vergistingstemperatuur is mogelijk, dit heeft sterke invloed op het volume van 
de reactor: deze wordt groter naarmate de temperatuur lager is. Wanneer de 
temperatuur onder de circa 20°C komt wordt ook een negatief effect op de 
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biogasproductie duidelijk zichtbaar12. Mogelijk kan een warmtepomp uitkomst 
bieden. Deze verbruikt echter 0,2-0,25 kWh hoogwaardige energie 
(elektriciteit) voor elke kWh laagwaardige warmte. We raden aan om in de 
detail-evaluatie van winning van warmte uit grijs water het scenario te 
onderzoeken waarbij grijswater warmte wordt gebruikt voor verwarming van 
de vergister, en te evalueren of de temperatuur die hiermee in de vergister 
kan worden bereikt nog past binnen gestelde randvoorwaarden (o.a. business 
case, en de resulterende grootte van de vergister).  
 
Zonnewarmte 
Het benutten van zonnewarmte voor de opwarming van de vergister lijkt een 
interessante optie. Zonnecollectoren zijn niet standaard in de Cityplot, maar 
vergelijkbaar met de toepassing bij woonhuizen kunnen er zonnecollectoren 
geplaatst worden op het gebouw waar de behandelinstallatie voor zwart 
water in komt. Zeker in de zomer zal er voldoende warmte geproduceerd 
worden. De warmte-opbrengst in de winter is moeilijk te voorspellen. Er is veel 
informatie te vinden van leveranciers, gebruikers en op internetfora, waarbij 
het soms moeilijk in te schatten is hoe objectief deze is. De consensus lijkt te 
zijn dat optimaal geplaatste vacuümbuiscollectoren met heatpipe ook in de 
winter een voldoende hoge opbrengst zullen hebben voor opwarming van de 
vergister tot 30°C. Dit zou echter meer in detail uitgezocht moeten worden. De 
combinatie van zonnewarmte en warmte uit biogas is mogelijk een alternatief, 
als mocht blijken dat alleen zonnewarmte in de winter niet voldoende is.  
 
Stadswarmte 
De vergister kan mogelijk ook aangesloten worden op stadswarmte, dit levert 
warmte van een temperatuur die hoog genoeg is voor verwarming tot 30°C: in 
Amsterdam ligt de aanvoertemperatuur van stadswarmte tussen de 70°C en 
90°C (Groot et al., 2008). Dit is echter meer hoogwaardige energie. Na afgifte 
van warmte in de woningen bedraagt de temperatuur van het water ca. 45°C, 
nog steeds hoog genoeg voor opwarming van de vergister. Deze warmte is 
echter nog steeds hoogwaardig, het wordt immers nog steeds onttrokken uit 
het warmtenet en deze zal dus aangevuld moeten worden vanuit 
hoogwaardige energiebronnen. Dit laat zien dat het energievraagstuk integraal 
is te bekijken, waarbij de tijdspatronen van vraag naar energie (van diverse 
kwaliteit) en aanbod van duurzame energie (van diverse kwaliteit) op elkaar af 
zijn te stemmen. In deze afstemming kan energie uit zwart water en grijs 
water de meest toegevoegde waarde krijgen.   
 
 
 
 

                                                           
12

 Bij lagere temperaturen daalt de biogasproductiesnelheid, maar tot een bepaalde 

temperatuur kan het grotere reactorvolume dit “opvangen” waardoor ongeveer dezelfde 
hoeveelheid geproduceerd wordt. Vanaf ongeveer 20°C en lager gaan de processen niet alleen 
langzamer maar wordt er per saldo minder gesuspendeerde stof afgebroken. Bij welke 
temperatuur het omslagpunt precies ligt hangt af van de precieze microbiële populatie die zich 
in de vergister ontwikkelt.  
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7.2.4 Thermofiele vergisting 
 
Voor thermofiele vergisting, waarbij het proces op 55-60°C wordt bedreven, is 
extra energie nodig voor de 40-45°C opwarming bij een influenttemperatuur 
van 15°C, dit is 25-30°C meer dan bij mesofiele vergisting. In plaats van 285 MJ 
aan warmte-energie is er is er dan 760 MJ nodig. Thermofiele vergisting van 
zwart water is interessant omdat dit meteen een hygiënisatiestap betekent. 
Het vergisten van de specifieke stroom van geconcentreerd zwart water 
gemengd met vermalen voedselresten is echter nog geen in de praktijk 
bewezen techniek. In combinatie met de hogere energievraag lijkt het daarom 
niet verstandig om vanaf het begin uit te gaan van thermofiele vergisting. Wel 
zou de reactor uitgerust kunnen worden met de voorzieningen om in een later 
stadium over te schakelen op een hogere temperatuut, gebruikmakend van de 
dan geldende nieuwste inzichten. Hygiënisering van het slib is wel een plus 
voor de toepassing in de landbouw.  
 

7.3 Waterbesparing 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waterbesparing voor drie 
situaties: conventionele toiletten en geen vermaler, vacuümtoilet en –
vermaler, en waterbesparende toiletten en een gewone vermaler. Het 
waterverbruik is voor de drie situaties berekend op basis van de 
uitgangspunten in hoofdstuk 2.  
 

Tabel 12. Waterbesparing in drie situaties. Waterverbruik tussen haakjes. 

 Eenheid 
Conventioneel 

toilet (3/6), 
geen vermaler (-) 

Vacuümtoiletten 
(1) en –vermaler 

(0,5) 

Besparende 
toiletten (2/3,5) 
en vermaler (2) 

Waterverbruik m
3
/hh.jaar 9,6 3,4 7,2 

Waterverbruik* €/hh.jaar 11,9 4,2 8,9 

Vastrecht €/hh.jaar 42,2 42,2 42,2 

Belasting**  €/hh.jaar 3,2 1,1 2,4 

Kosten*** €/hh.jaar 60,7 50,3 56,6 

Besparing €/hh.jaar - 10,5 4,1 

* €1,24 per m
3
, ** €0.333 per m

3
), ***incl. 6% btw 

 
Ten opzichte van een conventionele situatie wordt er in de situatie met 
vacuümsysteem veel minder water verbruikt, en ook de besparende toiletten 
geven een duidelijke besparing. Omdat het overgrote deel van de waterkosten 
bestaat uit vastrecht, is de geldelijke besparing klein.  
 
In de praktijk kan het gebruik van een waterbesparend systeem ook leiden tot 
grotere bewustwording bij de gebruiker en daardoor een extra vermindering 
van het waterverbruik op andere punten in het huishouden. Dit is echter niet 
op voorhand te voorspellen.  
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7.4 Aanleg van vacuümleidingen 
 
Zoals vermeld in paragraaf 4.1.3 geven vacuümleidingen een grote flexibiliteit 
wat betreft de aanleg. Er is geen afschot nodig en transport kan zelf omhoog 
plaatsvinden. Binnenshuis betekent dit dat het toilet op elke gewenste plaats 
in de woning gesitueerd kan worden. In nieuwbouwprojecten zoals Cityplot 
geeft dit de kans om woningen op een nieuwe manier in te delen, rekening 
houdend met bijvoorbeeld wensen van toekomstige bewoners en architecten, 
en met de locatie van de zuiveringsinstallatie. Wanneer verzamelleidingen in 
een tussenvloer worden gelegd, is het mogelijk om de toiletten aan te sluiten 
die op die vloer staan, plus de toiletten van de verdieping eronder. Buitenshuis 
kunnen obstakels eenvoudig omzeild worden en kan tijdens de aanleg gebruik 
gemaakt worden van geulen die voor andere nutsvoorzieningen gegraven 
worden, zonder dat deze onder afschot hoeven te lopen.  
 

7.5 Gebruiksaspecten 
 

7.5.1 Vacuümsysteem 
 
Een belangrijk aspect van vacuümtechnologie is dat het werkt op elektriciteit. 
Mocht deze langdurig uitvallen dan kunnen de toiletten niet gebruikt worden. 
Kortere stroomonderbrekingen zouden geen probleem moeten zijn, aangezien 
het systeem een “vacuümbuffer” heeft, de onderdruk is niet meteen 
verdwenen op het moment van een stroomuitval.  
 
De mogelijkheid om elektriciteit uit het biogas te gebruiken om het 
vacuümsysteem te bedrijven is interessant. Op jaarbasis lijkt er uit het biogas 
genoeg elektriciteit geproduceerd te worden om het vacuümsysteem te 
kunnen bedrijven: een productie van circa 15700 kWh/jaar tegen een verbruik 
van 13200 kWh/jaar. Let wel, dit is als er wordt uitgegaan van het 
geoptimaliseerde verbruik van het vacuümstation (zie paragraaf 4.3) en de 
dagelijkse elektriciteitsproductie gegeven in Tabel 11. Of het biogas in de 
praktijk inderdaad een goede bron zou zijn voor de stroomvoorziening zou 
nader uitgezocht moeten worden. Aandachtspunten zijn o.a. dat het verbruik 
van het vacuümstation hoger kan uitvallen, en ook zal de biogasproductie - en 
dus de elektriciteitsproductie - door het jaar heen niet helemaal constant zijn.  
 
De geluidsbeleving van een vacuümtoilet is anders dan van een spoeltoilet. 
Het geluid van een vacuümtoilet duurt enkele seconden en heeft aan het 
einde een piek, veroorzaakt door het sluiten van de klep. Een conventioneel 
toilet maakt gedurende 30 à 40 seconden geluid. Omdat het anders is zal men 
aan het geluid van een vacuümtoilet moeten wennen, maar of het als storend 
zal worden ervaren (en hoe lang) is erg persoonlijk.  
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7.5.2 Voorlichting 
 
Voor beide systemen geldt dat het belangrijk is om gebruikers goed voor te 
lichten over wat er wel en niet waar geloosd mag worden. Om efficiënt te 
vergisten moet het mengsel van zwart water en voedselresten zo 
geconcentreerd mogelijk zijn. Dus geen dweilwater door het toilet en met zo 
min mogelijk water vermalen. Verder is het extra belangrijk dat de normale 
regels voor toiletgebruik goed worden nageleefd.  
 
Op zich is het niet erg als het toilet een keer met bijvoorbeeld chloorbleek 
gereinigd wordt, maar uit voorzorg is het beter om biologisch afbreekbare 
schoonmaakproducten te gebruiken. Hierbij is het goed om uit te leggen hoe 
het riolerings- en afvalwaterbehandelingssysteem in de wijk werkt en wat de 
duurzaamheidsaspecten zijn. Het is mogelijk dat het duurzaamheidsbesef van 
de bewoners toeneemt en dat zij zich ook op andere vlakken daarnaar gaan 
gedragen.   
 
Voedselrestenvermalers lijken een goede manier om de hoeveelheid 
ingezameld organisch afval te vergroten, er zal bijna geen organisch afval meer 
met het grijze afval meegaan. In een aantal studies wordt gesteld dat het 
gemak van vermalen er toe leidt dat er geen stimulans is om de hoeveelheid 
keukenafval te minderen: het afval is direct uit het zicht verdwenen. 
 

7.6 Voor- en nadelen 
 
Deze paragraaf behandelt hoofdvraag 4: “Wat zijn de voor- en nadelen van 
beide opties?”. 
 
Deze vraag wordt beantwoord vanuit verschillende perspectieven: 

 vanuit de bewoners van Cityplot  

 vanuit De Alliantie 

 vanuit de mogelijkheden voor terugwinning van nutriënten  

 vanuit de mogelijkheden voor vergisting 

 vanuit het vereiste beheer en onderhoud nodig voor beide opties 

 vanuit de mogelijkheden van adaptiviteit: in welke mate kan gebruik 
worden gemaakt van kansen van de toekomst, zoals nieuwe technologieën 
voor nutriëntenterugwinning? 

 
Zoals tijdens het startoverleg besproken is het perspectief van Waternet een 
samenvloeisel van alle bovenstaande thema’s, met wellicht enige extra nadruk 
op de thema’s nutriëntenterugwinning en adaptiviteit.  
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7.7 Vrij vervalsysteem zonder keukenafval 
 
Gezien de informatie uit de voorgaande hoofdstukken zien we nog wel de 
technische mogelijkheid voor het toepassen van waterzuinig inzamelen van 
zwart water exclusief vermalen keukenafval, transport op gebouwniveau 
onder vrij verval, en vervolgens transport met vacuümriool naar de 
verwerking. Deze optie is in het onderhavige rapport niet uitgewerkt, daarom 
volgt hierna een evaluatie op grote lijnen. 
 
In dit scenario vervalt de winning van P en biogas uit keukenafval. Hierdoor 
wordt respectievelijk 13% en 40% minder P en biogas gewonnen. Het effect op 
P-winning is beperkt, maar de biogasopbrengst is fors minder. Dus minder 
energie-opbrengst terwijl de warmtevraag van de vergister ca. twee keer zo 
hoog is door de ongeveer twee maal zo grote volumestroom zwart water. In 
het geval van een structureel overschot op het warmtenet is het redelijk om 
de warmtevraag niet mee te nemen in de energiebalans, maar hier gaan we 
vooralsnog niet van uit. Door de grotere volumestroom zwart water is ook de 
energievraag van het benodigde vacuümriool dubbel zo hoog in vergelijking 
met het scenario vacuümtoiletten plus vacuümriool. 
 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Cityplot zou deze optie overwogen 
kunnen worden.  
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8. Advies: te kiezen optie 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat: 
 

 vacuüminzameling en -transport van zwart water en vermalen 
voedselresten over langere afstanden in de praktijk zijn toegepast en 
daarmee als bewezen gelden. 

 waterzuinig inzamelen van zwart water en transport binnen het 
gebouw goed mogelijk lijkt, maar nog niet in de praktijk in een 
woonwijk is toegepast13. Over langere afstanden is het onbekend of en 
met welke ontwerpregels waterzuinig ingezameld zwart water onder 
vrij verval kan worden getransporteerd.  

 waterzuinig inzamelen van zwart water en vermalen voedselresten 
mogelijk is, maar dat onbekend is of dit ook geldt voor inpandig vrij 
verval leidingtransport, en zo ja welke ontwerprichtlijnen hiervoor 
gehanteerd zouden moeten worden. Datzelfde geldt voor vrij verval 
transport buiten het gebouw over langere afstanden (naar de 
verwerking).  

 Waterzuinig inzamelen van zwart water zonder vermalen 
voedselresten mogelijk lijkt, evenals een combinatie van vrij verval 
transport (inpandig) en vacuümtransport (uitpandig). Door het niet 
meevergisten van  keukenafval wordt er echter beduidend minder 
biogas en P gewonnen, terwijl de energievraag veel  hoger zal zijn door 
de grotere volumestroom. 

 
Vanuit deze inzichten blijft, vanuit technisch en duurzaamheidsperspectief, 
alleen de optie van  vacuüminzameling en -transport van zwart water, inclusief 
of exclusief vermalen organisch keukenafval, reëel.  
 
Ons advies op basis van de huidige inzichten is daarom om voor Cityplot voor 
een vacuümsysteem te kiezen. 

                                                           
13

 Het WISA-systeem is wel succesvol in kantoorgebouwen toegepast. Dit is op zich een 
vergelijkbare situatie, maar in kantoorgebouwen gaat het niet om zwart water alleen en ook 
gedragen mensen zich op kantoor anders dan thuis. 
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