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 Samenvatting 
 

Dit onderzoek heeft zich gericht op duurzaam watergebruik op het concept EcoErf. Het EcoErf concept is een idee 

dat gebaseerd is op gecombineerd landgebruik, waarbij de bewoners duurzaam leven en verantwoordelijkheid op 

zich nemen voor het beheer van het land. Het concept steekt op een zodanige manier in dat dit bijdraagt aan bio-

diversiteit, kleinschalige landbouwproductie, mooi en toegankelijk landschap en kleinschalig wonen en werken in 

het buitengebied waarbij een voetafdruk wordt gerealiseerd van 1,8 ha (OPF, 2009a).  

 

Omdat de opdrachtgevers op zoek zijn naar geschikte locatie voor het EcoErf moet het initieel ontwerp verder 

uitgewerkt worden. In dit onderzoek wordt ingegaan op duurzaam watergebruik op een EcoErf. Voor het onder-

zoek stond de volgende hoofdonderzoeksvraag centraal: Welke technieken voor duurzaam watergebruik zijn be-

schikbaar voor het EcoErf? En welke technieken leveren een bijdrage aan het recyclen van nutriënten en aan het 

tegengaan van verdroging? 

 

De doelstelling van het onderzoek is: het vaststellen van duurzame hergebruikmogelijkheden van grijs-, zwart- en 

regenwater, zodat nutriënten uit het afvalwater en organisch stof niet verloren gaan en verdroging wordt tegen 

gegaan. 

 

Voor het EcoErf zijn er diverse mogelijkheden voor het hergebruik van afvalwater en het herstellen van de nutriën-

ten kringloop. Het onderzoek is uitgevoerd naar de drie afzonderlijke afvalwaterstromen, te weten: grijs,- zwart- 

en regenwater. Per afvalwaterstroom zijn diverse mogelijkheden aanwezig voor duurzaam hergebruik.  

Grijswater 

Grijswater kan gebruikt worden voor tuin en landirrigatie en voor toiletspoeling. Effecten op de plantgrootte en 

bodemgesteldheid lijken minimaal. Wel zal voordat het grijswater op deze manier toegepast kan worden, een 

zuiveringsstap moeten passeren.  

Zwartwater 

Door de urine en feces te scheiden, kan urine toegepast worden als een meststof op het land. Urine dient dan wel 

minimaal twee maanden te stabiliseren zodat ziektekiemen afsterven. Feces zal middels een composteringsysteem 

worden toegepast als  bodemverbeteraar. 

Regenwater 

Regenwater kan na een kleine zuiveringstap worden toegepast als water voor het bad, douche, vaatwasser en 

wasmachine. Het overschot van het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.  

Besparing 

Op een ‘normaal’ erf ten grootte van 12 huishoudens zal ongeveer 1470m³ drinkwater per jaar verbruikt worden. 

Door de bovenstaande voorzieningen te treffen wordt ongeveer maar 197m³ drinkwater per jaar verbruikt.  

Naast het besparen van drinkwater wordt door het toepassen van urine als meststof 60% stikstof, 46% fosfaat en 

43% kalium gerecycled. Door de inzet van feces als bodemverbeteraar wordt 73% stikstof en 58% fosfaat terugge-

wonnen. 

Nader onderzoek 

Uit het onderzoek komt nar voren dat een aantal punten openstaan voor nader onderzoek. Belangrijkste hiervan 

zijn het onderzoek naar de kans op ziektes bij het gebruik van urine en feces op het EcoErf en het onderzoek naar 

de effecten van het gebruik van kunstmest door het toepassen van urine als meststof.  

Discussie 

Het onderzoek heeft zich alleen gericht op mogelijk hergebruik van afvalwater en niet zozeer naar een economi-

sche haalbaarheid van deze oplossingen. Het kan dus voorkomen dat de gekozen oplossingen financieel niet haal-

baar zijn. Verder onderzoek op dit punt zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen.   
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1. Inleiding 
 

Dit rapport is geschreven in het kader van het derde onderwijsblok van de deeltijdopleiding ‘Tweedefase Opleiding 

Milieukunde’ (TOM) / ‘Master of Environmental Science’ van Saxion Hogeschool te Deventer, Van Hall / Larenstein 

te Leeuwarden en de University of Greenwich te Londen. Dit onderwijsblok heeft als onderwerp: ‘de integrale 

aanpak van omgevingskwaliteit’. Het doel van dit blok is om te werken aan een project waarin de inhoudelijke 

domeinen milieu, natuur en water geïntegreerd worden in de ruimtelijke aanpak van gebiedsgerichte omgevings-

kwaliteit. Het projectgebied betreft (een deel van) de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Randmeren 

en/of de Rijn/Lek. In dit projectgebied heeft de studentengroep ‘EcoErf’ (hierna: de projectgroep) gewerkt aan een 

integraal project, met daarbinnen individueel uitgevoerde deelonderzoeken. 

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van een individueel deelonderzoek dat is verricht als onderdeel van het inte-

grale project ‘Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duurzaam beheer van cultuur en erfgoed en duurzaam 

watergebruik op een EcoErf.' Het integrale ‘EcoErf’-project is uitgevoerd op verzoek van Bureau Mensenland te 

Hoogland en stichting One Planet Foundation (OPF) te Amersfoort (hierna: ‘de opdrachtgevers’).  

 

Het deelonderzoek heeft zich gericht op 'duurzaam watergebruik’. De resultaten van dit deelonderzoek worden in 

het integrale project overgenomen en getoetst aan duurzaamheidaspecten. Naast dit onderzoek is ook een onder-

zoek uitgevoerd naar ‘cultuur en erfgoed’. In een later stadium wordt nog een derde deelonderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheden voor financiering en exploitatie.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt in de situatieschets eerst de aanleiding en de achtergronden voor het onderzoek beschreven.  

In hoofdstuk 3 ‘Probleemstelling en onderzoeksmethodiek’ wordt ingegaan op de gekozen probleemstelling, deel-

vragen en de gekozen onderzoeksmethodiek.  

Hoofdstuk 4 is de body of knowledge opgenomen aangaande duurzaam watergebruik. In hoofdstuk 5 wordt ach-

tergrond informatie met betrekking tot verbruik en gebruik van drinkwater geschetst een wordt er een kwantita-

tieve analyse uitgevoerd op de literatuur. 

In hoofdstuk 6 is een beeld geschetst van het ‘best toepasbaar scenario’. In hoofdstuk 7 zijn de conclusies beschre-

ven. En in hoofstuk 8 worden een aatal discussoepunten en aanbevelingen gegeven.  
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2. Situatieschets 

2.1  AANLEIDING 

One Planet Foundation en Bureau Mensenland 

‘One Planet Foundation’ (OPF) is een organisatie die streeft naar het behoud van een leefbare wereld door het 

verminderen van CO₂-uitstoot en het verkleinen van de mondiale voetafdruk per persoon. OPF wil innovatieve en 

inspirerende projecten creëren en realiseren, die mensen in staat stellen om duurzamer te leven, werken en re-

creëren binnen de toegestane voetafdruk van 1,8 hectare per persoon (OPF, 2009a). Om dit mogelijk te maken, is 

in 2008 door OPF samen met Bureau Mensenland het EcoErf concept ontwikkeld. 

EcoErf 

Het EcoErf concept is een idee dat gebaseerd is op gecombineerd landgebruik, waarbij de bewoners duurzaam 

leven en verantwoordelijkheid op zich nemen voor het beheer van het land. Het concept steekt op een zodanige 

manier in dat dit bijdraagt aan biodiversiteit, kleinschalige landbouwproductie, mooi en toegankelijk landschap en 

kleinschalig wonen en werken in het buitengebied waarbij een voetafdruk wordt gerealiseerd van 1,8 ha (OPF, 

2009a). Een volledige omschrijving van het EcoErf is opgenomen in het hoofdrapport. 

Uitdagingen 

Bureau Mensenland en stichting One Planet Foundation (OPF) hebben het concept EcoErf ontwikkeld als een uit-

werkingsvorm van een One Planet Living-community (OPL-community), waarbij de bewoners van het EcoErf duur-

zaam leven en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor duurzaam beheer van het land (OPF, 2009, p 4). Vol-

gens OPF kan EcoErf een uitkomst bieden voor twee uitdagingen: 

1. duurzaam beheer van natuur en landschap: voor de wereldeconomie producerende landbouw levert geen door 

mensen gewenst landschap. Het landschap dat we wel willen hebben en beheren is moeilijk te financieren. 

2. duurzaam leven en wonen: hoe kunnen we ons leven zo inrichten dat we modern, comfortabel, aantrekkelijk en 

betaalbaar kunnen leven, maar wel klimaatneutraal en met veel minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

(OPF, 2009, p 1). 

Projectkader 

De opdrachtgevers zijn op zoek naar locaties en sociale investeerders om het EcoErf concept in de omgeving van 

Amersfoort te realiseren (OPF, 2009b). Daarvoor willen de opdrachtgevers het concept opschalen naar een initieel 

ontwerp, waarbij zij gebruik maken van de tien duurzaamheidprincipes uit de ‘One Planet Living – program manu-

al’; hierna de OPL-handleiding.  

Aan de projectgroep is gevraagd een bijdrage te leveren aan de gewenste duurzame ontwikkeling van een EcoErf. 

Het gaat er daarbij om dat voor de verschillende onderdelen van het initieel ontwerp een keuze gemaakt kan wor-

den uit verschillende bouwstenen, methodes, technieken, principes, kansen en factoren die elkaar onderling kun-

nen versterken waarbij rekening wordt gehouden met de twee genoemde uitdagingen. De projectgroep heeft in 

overleg met de opdrachtgevers besloten om twee onderdelen van het initieel ontwerp uit te werken, omdat het 

opstellen van een volledig initieel ontwerp niet haalbaar is binnen de beschikbare tijd voor dit onderwijsblok. Dit 

onderzoek richt zich op op één deelaspect van duurzaam leven en wonen, namelijk duurzaam watergebruik. Het 

andere deelonderzoek richt zich op duurzaam beheer van natuur en landschap. 

Ligging 

OPF is gelegen in het centrum van Amersfoort. De opdrachtgevers hebben de wens om het eerste EcoErf in de 

directe omgeving van Amersfoort te realiseren, en wel in het landelijk gebied gelegen binnen een straal van 10 km 

rondom Amersfoort. De afstand van 10 km is gekozen zodat ook de transportafstanden zo klein mogelijk zijn; 

d.w.z. wonen, werken en recreëren binnen een beperkte schaal. Binnen een  straal van 10 km rondom Amersfoort 

wordt gezocht naar locaties waar een gecombineerde rode - groene - blauwe en agrarische ontwikkeling mogelijk 

is. 
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2.2  ONDERZOEKSOBJECT EN DOEL 

In dit deelonderzoek wordt ingegaan op het onderdeel duurzaam watergebruik binnen het EcoErf. In de OPL-

handleiding wordt het kader en doel geschetst waarin de duurzame ontwikkeling moet plaatsvinden. Het doel is:  

“Het inzetten van effectieve maatregelen voor het gebruik, hergebruik en recycling van water, het minimaliseren 

van waterwinning en vervuiling en bevorderen van duurzaam beheer van water en afvalwater in het landschap en 

het herstellen van natuurlijke watercycli zodat een positief effect bereikt wordt op lokale watervoorraden en het 

aanbod van deze voorraden.” (Wwf/BioRegional, 2008 p.13).  

 

Het algemene doel van OPF (zoals dit verantwoord is in de OPL-Handleiding) voor 2020 is dat waterrecycling moet 

worden bevorderd in overeenstemming met landspecifieke best practices. En zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

moet worden van grijswater, zwartwater en regenwater voor water dat niet voor consumptie gebruik wordt. 

(Wwf/BioRegional, 2008 p. 38).  

Naast deze doelen van OPL heeft het verminderen en hergebruik van water wereldwijd verschillende doelen en 

effecten. Daarbij worden de volgende drie punten nader toegelicht: 

- Terugwinnen van nutriënten; 

- Inzet van materiaal als bodemverbeteraar; 

- Tegen gaan van verdroging.  

Terugwinnen van nutriënten 

In afvalwater zijn veel nutriënten aanwezig zoals stikstof en fosfaat (Winker et al, 2009 en Meinzinger et al, 2009). 

De huidige manier van afvalwater zuiveren maakt geen gebruik van deze nutriënten (Brentsson Hyvonen, 2002). In 

de toekomst blijkt een tekort aan fosfaat te ontstaan (internet SNB, 2010 en internet Trouw, 2008). Terugwinnen 

en recyclen van fosfaat lijkt dan ook een belangrijk item te worden. Dit wordt ook bevestigd in een brief aan het 

ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit  (Internet assessment, 2009), waar wordt aangegeven dat het 

van belang is om fosfaat te recyclenen vanuit reststromen omdat een wereldwijd te kort dreigt. 

Bodemverbeteraar 

Naast het verminderen van het waterverbruik en het terugwinnen van nutriënten, is het mogelijk om middels een 

goede compostering organisch stof in te zetten als bodemverbeteraar (WUR, 2005), zodat nutriënten in organisch 

stof niet verloren gaan.  

 

Deze twee doelen sluiten aan bij het onderdeel ‘duurzaam beheer van afvalwater in het landschap’ zoals dat in 

OPL-handleiding is verantwoord.  

Verdroging 

In het Nationaal Waterplan wordt aangegeven dat in verschillende gebieden in Nederland sprake is van verdro-

ging. Verdroging leidt tot verlies aan biodiversiteit (VROM, 2009). Voldoende zoetwater op de juiste plek is van 

levensbelang voor de biodiversiteit. Het streefbeeld in het nationaal waterplan is om de toenemende zoetwater 

vraag door twee sporen te vernieuwen. Spoor 1: de gebruikers en functies worden minder afhankelijk van water 

van elders, dus meer zelfvoorzienend. Spoor 2: en grootverbruikers van water gaan zuiniger om met zoetwater 

(VROM, 2009 p. 80). Effecten hiervan zijn dat minder grondwater ontrokken hoeft te worden en dat verdroging 

wordt tegengegaan. 

 

De gemeente Amersfoort heeft een Milieubeleidsplan 2008- 2011 opgesteld vanwege het maatschappelijke besef 

dat er bewuster met het milieu moet worden omgegaan. Daarnaast wil de gemeente Amersfoort de stad leefbaar 

houden voor toekomstige generaties. In dit beleidsplan zijn voor alle milieuthema’s speerpunten opgenomen. 

Belangrijkste ambities voor 2030 op het gebied van het waterbeheer zijn (Amersfoort, 2008): 

- drinkwaterverbruik is teruggedrongen; 

- 50% van de verharding is afgekoppeld; 

Het terugdringen van het waterverbruik en het afkoppelbeleid ondersteunt de doelstelling zoals deze is opgeno-

men in de OPL-Handleiding (maatregelen voor hergebruik en recycling van water en het herstellen van natuurlijke 

cycli).  

 

Gezien de bovenstaande problemen en doelstellingen is gekozen om de (her)- gebruiksmogelijkheden van grijs-, 

zwart-, en regenwater te onderzoeken. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het terugwinnen en recyclen 

van nutriënten, inzet van bodemverbeteraar en het tegengaan van verdroging. Aan de hand hiervan is de volgende 

doelstelling opgesteld: het vaststellen van duurzame hergebruikmogelijkheden van grijs-, zwart- en regenwater, 

zodat nutriënten uit het afvalwater en organisch stof niet verloren gaan en verdroging wordt tegen gegaan.  
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3. Probleemstelling en onderzoeksmethodiek 

3.1  ONDERZOEKSVRAGEN  

Binnen het deelonderzoek naar duurzaam watergebruik staat de volgende vraag centraal: 

 

Welke technieken voor duurzaam watergebruik zijn beschikbaar voor het EcoErf? En welke technieken leveren een 

bijdrage aan het recyclen van nutriënten en het tegen gaan van verdroging?  

 

Naast deze hoofdonderzoeksvraag zijn de volgende subvragen opgesteld: 

 

• Welke technieken worden beschreven in (academische) tijdschriften en vakliteratuur? 

Uitkomsten van deze vraag zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

• Welke van deze technieken zijn toepasbaar binnen het EcoErf?  

• Welke technieken dragen bij aan het recyclen van nutriënten? 

• Welke technieken dragen bij aan het tegengaan van de verdroging? 

Uitkomsten van deze vragen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 

• Op welke wijze kan de waterkringloop gesloten worden op het EcoErf? 

In hoofdstuk 6 is een beeld geschetst van de mogelijkheden om de waterkringloop te sluiten.  

Definities 

- Duurzaam watergebruik: gebruik van water op een zodanige manier dat het een positief effect heeft op 

de lokale voorraden van zoetwater (OPF, 2009). 

- Grijswater: water van de keuken, wasbakken, wasmachines (Al-Jayuousie, 2003, Ghunmi et al, 2010 en 

Goddard, 2004). 

- Zwartwater: water afkomstig van de toiletten (Balkema et al, 2002 en Vinneras en Jonsson, 2002).  

- Regenwater: afstromend hemelwater wat afkomstig is van daken en verharding rondom het EcoErf. 

- Drinkwater: water dat afkomstig en gezuiverd is door het drinkwaterleiding bedrijf en geschikt is voor 

consumptie en ook wel leidingwater genoemd. 

- Verdroging: verlaging van de grondwaterspiegel ten opzichte van het natuurlijke peil. 

Afbakening 

Het onderzoek richt zich op het hergebruik van grijs-, zwart- en regenwater op en rondom het EcoErf; (dus ook het 

watergebruik voor agrarisch doeleinden) op een zodanige manier dat het verbruik van drinkwater afneemt. Het 

onderzoek richt zich op technieken en toepassingen voor de inzet van gerecyclede effluent zodat de aanwezige 

nutriënten in het effluent gerecycled kunnen worden en dat verdroging wordt tegen gegaan.  

Er wordt geen onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van diverse systemen en de juridische vraagstuk-

ken die spelen hieromtrent.  

Onderzoekslocatie 

Een EcoErf heeft een omvang van circa 10 hectare, bestaat uit een enkele woongebouwen voor ongeveer twaalf 

huishoudens en is gelegen op een zandgrond in een straal van 10 km rondom Amersfoort. Het terrein van een 

EcoErf wordt voor circa 4 hectare gebruikt als grasland, voor circa 2 hectare als boomgaard en voor 2 hectare als 

tuinderij. Het overige terrein is voor watergangen en landschapselementen geschikt. Daarnaast is een uitgangs-

punt dat de het Erf optimaal functioneert in het jaar 2020 en dat de bewoners zelfstandig de terreinen en syste-

men kunnen beheren. 

3.2  ONDERZOEKSMETHODIEKEN  

In het boek “Het ontwerpen van een onderzoek” van Verschuren en Doorewaard (Verschuren, 2007) worden vijf 

onderzoeksmethoden aangereikt, te weten: survey, experiment, casestudy, gefundeerde theoriebenadering en 

een bureaustudie (ook wel literatuurstudie genoemd). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gekozen methode, 

onderzoeksmodel en zoekstrategie. 

3.3  ONDERZOEKSMETHODE 

Zoals genoemd zijn diverse onderzoeksmethoden mogelijk. Elke methode heeft zijn specifieke eigenschappen en 

mogelijkheden. In dit onderzoek is gekozen voor een bureaustudie. 
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Bureaustudie 

Gezien de vraag van het onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam watergebruik is gekozen om vergelijkbare 

projecten en technieken te beoordelen op mogelijke toepassing binnen het EcoErf. In de literatuur is veel informa-

tie te vinden over het hergebruik van (afval)water. Het literatuuronderzoek is ingezet om diverse technieken te 

selecteren welke toe te passen zijn binnen het EcoErf. De bureaustudie is verder uitgewerkt in een onderzoeksmo-

del waar de volgende paragraaf verder op in zal gaan. 

3.4  ONDERZOEKSMODEL EN FASERING 

Om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren is een onderzoeksmodel van belang. Het onderzoeksmodel geeft 

namelijk een schematisch overzicht van het onderzoek. Voor het onderzoek naar duurzaam waterbeheer is het 

onderstaande model gehanteerd. In het vervolg van deze paragraaf worden verschillende fases van dit model 

besproken. 

 

  
Figuur 3.1 Onderzoekmodel 

Fase 1 

In de eerste fase van het onderzoek is gezocht naar wetenschappelijke artikelen rondom de drie onderwerpen. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van wetenschappelijke databases van Science Direct, waarin is gezocht met 

de volgende trefwoorden: 

- Water 

- Sustainable water EcoVillages 

- EcoVillages 

- Sustainable Graywater 

- Rainwater 

- Groundwater 

- Wastewater 

 

Deze trefwoorden hebben een groot aantal resultaten opgeleverd. Daarom is eerst een samenvatting gemaakt van 

al relevante artikelen. Deze samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 4, BOK duurzaam watergebruik. Deze sa-

menvatting is gebruikt om een goede afweging te kunnen maken voor het selecteren van de zeven artikelen. Een 

beschrijving van de zoekresultaten en de samenvatting van de zeven artikelen is opgenomen in bijlage 1.  

Fase 2 

Na beoordeling van de wetenschappelijke artikelen en het opstellen van de samenvatting hiervan, is de fase 2 van 

het onderzoek aangebroken. Tijdens deze fase, is bepaald welke technieken er geschikt zijn voor het EcoErf, welke 

technieken recycling van nutriënten bevorderen en maatregelen treffen tegen verdroging. Om een juiste afweging 

te kunnen maken, is dit is gedaan middels een beoordelingsmatrix (zie hoofdstuk 5 en bijlage 2).  

Fase 3 

De technieken die geschikt zijn volgens de beoordelingmatrix zijn verwerkt in een praktijk gericht oplossingsrich-

ting. De oplossingsrichting beschrijft de beste mogelijkheid voor het toepassen van duurzaam waterbeheer op een 

EcoErf. Deze oplossingsrichting is opgenomen in hoofdstuk 6.  

 

Overige fases van het onderzoek zoals de duurzaamheidtoetsing zijn opgenomen in het hoofdrapport.  

Theorieën herge-

bruik regenwater 
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4. BOK duurzaam watergebruik 
 

In de wetenschappelijke literatuur is niet direct informatie te vinden over het toepassen van watersystemen op 

EcoErven, wel zijn diverse toepassingen beschreven van duurzame watertechnieken. Een aantal van deze technie-

ken worden toegepast in landen waar sprake is van een tekort aan water.  Juist deze systemen kunnen interessant 

zijn om toe te passen binnen het EcoErf concept. In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de 

relevante kennis op dit moment (niet alle gevonden literatuur is gebruikt), waarbij de samenvattingen per deel-

stroom zijn gescheiden om een overzichtelijk beeld te geven.  

4.1  ALGEMEEN 

In het artikel van Brentsson en Hyvonen (Brentsson en Hyvonen, 2002) wordt beschreven dat er diverse redenen 

zijn waarom de huidige conventionele manier van waterzuiveren niet geschikt meer is. De belangrijkste reden is 

dat de voedingsstoffen welke het menselijk lichaam verlaten meer aandacht behoeven tijdens de zuivering. Door 

het duurzaam beheren van menselijke afvalstoffen (nutriënten) kan de landbouw ondersteund worden. Traditio-

nele systemen moeten echter aangepast worden (zowel zuiveringtechnisch als sanitair), wat tegenstrijdigheden 

oplevert binnen de geldende wet- en regelgeving. Het belangrijkste op dit moment is het bewust maken van het 

onefficiënte en niet-duurzame manier van afvalwaterbeheer. Een onderzoek uit 2000 (Burkhard et al, 2000) lijkt 

deze conclusie te ondersteunen. Hierin wordt gesteld dat er veel ecologische technieken beschikbaar zijn die niet 

onderdoen qua prestatie van de gevestigde technieken, maar dat deze weinig tot niet bekend zijn bij het grotere 

publiek en opleidingen. Een ander onderzoek laat zien dat er nog winst is te halen in het waterverbruik door het 

toepassen van verschillende technieken binnen nieuw te bouwen huizen en kantoren (Jack en Swafflied, 2009).  

4.2  GRIJSWATER 

In twee onderzoeken die uitgevoerd zijn in Jordanië, zijn de mogelijkheden van hergebruik van grijswater (dou-

chewater, wasserette en wastafels) onderzocht. Het eerste onderzoek (Al-Jayyousi, 2003) geeft diverse mogelijk-

heden aan van het kleinschalig hergebruik van grijswater, echter zijn wel een aantal nadelen en risico’s zoals een 

hoge organische vervuiling. Wel wordt geconcludeerd dat decentralisatie van zuiveringen de mogelijkheden tot 

maximalisering van hergebruik verbetert.  

Het andere onderzoek (Ghunmi et al, 2010) uit Jordanië wordt grijswater gezuiverd door twee behandelstappen, 

een anaërobe en aërobe zuivering. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief, de waterkwaliteit voldeed aan 

de gestelde eisen voor irrigatie. Echter waren er nog wel ziekteverwerkers aanwezig in het effluent. Mogelijke 

oplossing lijkt hiervoor te zijn het toevoegen van Hydrogen Peroxide Plus (Ronon et al, 2009). Nadeel van het on-

derzoek met een kleinschalige zuivering met behulp van anaërobe en aërobe stappen is de hoge omgevingstempe-

raturen waar het onderzoek is uitgevoerd. De vraag is of dit systeem voldoende werkt voor de lagere temperatu-

ren in Nederland. In Australië (Goddard, 2006) is een appartementencomplex aangesloten op een systeem waarbij 

grijswater gebruikt wordt voor tuinirrigatie en het spoelen van toiletten. Dit grijswater wordt middels een mem-

braanfiltratie en UV-filter verpompt naar een opslagtank. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de 

problemen rondom de bouw en beheer. Daaruit blijkt dat adequate (wettelijke) kennis bij zowel de overheid als 

uitvoerde organisaties ontbreekt.  

Een methode voor zuivering van afvalwater dat in centraal Italië wordt toegepast is die van wetlands. In deze wet-

lands wordt een gescheiden systeem gebruikt van grijs en zwartwater. Na doorvoering van het grijswater door het 

wetland, wordt dit water weer gebruikt voor het spoelen van toiletten. Zwartwater wordt gebruikt voor druppelir-

rigatie in de omgeving. Nadeel van deze wetlands is wel het ruimtebeslag (Masi, 2009). 

Een ander probleem is de bacteriegroei (Liu et al, 2009) in de tijdelijke opslag van grijswater (als er geen ontsmet-

tingsmiddelen worden toegevoegd). Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van kleine opslagtanks 

zodat de doorlooptijd geminimaliseerd wordt. Echter het waterbesparende effect vermindert hierdoor ook. 

 

De effecten van het gebruik van grijswater (bad, douche, wastafel, keuken, geen toilet) op de plantgroei, water-

verbruik, pH en EC zijn onderzocht. Belangrijkste uitkomsten zijn dat bij continu gebruik van grijswater de pH en EC 

in de bodem licht verhoogd raken. Het onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van afwisselend zowel grijs-

water als drinkwater dit probleem zich niet voordoet (Punto et al, 2009).  

4.3  ZWARTWATER 

In een onderzoek (Balkema et al, 2002) naar duurzame ontwikkeling van afwatermanagement, worden een aantal 

factoren genoemd die doorslaggevend lijken te zijn: het terugwinnen van methaan (gebeurt al veelvuldig), com-

posteren van slib, urinescheiding en toepassen van wetlands. Het gebruik van urinescheiding wordt ondersteund 

door een onderzoek (Vinneras en Jonsson, 2002) wat aantoont dat een gescheiden toiletsysteem terugwinning van 
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60% stikstof, 46% fosfaat en 43% kalium uit de ontlasting te realiseren is, waarbij de teruggewonnen stoffen inge-

zet kunnen worden als meststof op de lokale landbouwgrond. Het onderzoek naar het toepassen van urine in de 

landbouw (Pronk en Kone, 2009) ondersteunt dit, alleen is het wel essentieel om farmaceutische residuen (medi-

cijnen) te verwijderen uit het water om de milieuschade op de lange termijn te voorkomen. Als meest geschikte 

methode wordt hiervoor een nitrificatie op een zandbedfilter met zonneverdamping genoemd. Het onderzoek van 

(Meinzinger et al, 2009) bevestigt dat gebruik van urine, de landopbrengsten positief beïnvloeden.  

Ook het onderzoek van (Winker et al, 2009) ondersteunt dat het toepassen van urine in de landbouw (met name 

de stikstof, fosfaat en kalium) zeker toekomst heeft, waarvoor ook een aantal oplossingen genoemd worden.  

4.4  REGENWATER 

In ontwikkelingslanden wordt regenwater gebruikt voor drinkwater, regenwater voldoet niet zonder meer aan de 

eisen van de WHO. Chloring lijkt noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen die WHO heeft gesteld. Naast 

chloring zijn nog andere technieken mogelijk om van regenwater drinkwater te generen (Helmreich en Horn, 

2009). Regenwater lijkt niet geschikt om in Nederland te gebruiken als drinkwater. Regenwater kan in Nederland 

gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals toiletspoeling (Kim et al, 2005 en Scholz, 2004). Ook voor deze 

toepassing is regenwater niet altijd direct te gebruiken, het kan mogelijk verontreinigd zijn met colibacteriën. Goe-

de zuiveringstechniek hiervoor kan een metaalmembraamfiltratie met een ozoninjectie zijn (Kim et al, 2005). De 

zuiveringsmethode blijkt goed te werken, wat ook blijkt uit een later onderzoek (Kim et al, 2007).  

Naast het hergebruiken van het regenwater is het infiltreren in de bodem een mogelijkheid. Dit kan gedaan wor-

den om zuiveringsinstallaties te ontzien, maar ook om de kringloop te sluiten (Scholz, 2004). De infiltratie in het 

behandelde onderzoek gaat uit van twee vijvers waarin de tweede vijver dient als overloop en infiltratievoorzie-

ning. Enig nadeel is het regelmatig reinigen van de vijvers.  

4.5  CONCLUSIE 

Het uitgevoerde literatuuronderzoek laat zien dat de huidige manier van afvalwater zuiveren niet geschikt meer is. 

De literatuur laat verschillende mogelijkheden zien om het hergebruik van afvalwater te per deelstroom te verbe-

teren waarbij effluent o.a. gebruikt kan worden in de landbouw. De meeste literatuurbronnen gaan uit van een 

zuiveringstechnisch werk op de locatie waarbij de verschillende deelstromen apart gereinigd worden. Niet alle 

beschreven technieken zullen  op een EcoErf te gebruiken zijn. In hoofdstuk 5 zal hierop verder ingegaan worden.  
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5. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk wordt fase 2 van het onderzoek beschreven. Het hoofdstuk is te verdelen in twee delen, het eer-

ste deel zal ingaan op het gebruik van leidingwater binnen een normaal huishouden, agrarisch gebruik op en 

rondom het EcoErf en de neerslag hoeveelheden (achtergrond informatie). Het tweede deel beschrijft de kwanti-

tatieve analyse van de uitgevoerde literatuurstudie.  

5.1  ACHTERGROND  

Om het hergebruik van de verschillende effluentstromen te kunnen bepalen is eerst kennis nodig van het gebruik 

van water. Dit is uitgewerkt in drie delen, te weten: drinkwater, agrarisch gebruik en neerslag. Omdat alle (ver-

bruiks) cijfers gemiddelden betreffen, is gekozen om de getallen af te ronden. Als een verbruikscijfer genoemd 

wordt in de tekst, houdt dit dus in dat het een gemiddeld en afgerond getal is.  

Drinkwater 

In een normaal Nederlands huishouden is een drinkwateraansluiting aanwezig voor al het te gebruiken water. Dit 

drinkwater wordt gebruikt om de toiletten mee te spoelen, te douchen, af te wassen, te koken etc. Al dit water 

wordt na gebruik direct op het riool geloosd. De Nederlander heeft in 2007 gemiddeld 127,5 liter water per dag 

verbruikt (Foekema et al, 2008), zie ook figuur 4.1. Dit is gemiddeld 50m³ per jaar per persoon. Uitgaande van een 

gemiddeld huishouden van 2,3 personen (internet RIVM) wordt er gemiddeld 110m³ water per jaar per huishou-

den verbruikt. Binnen het EcoErf waar uitgegaan wordt van ongeveer 12 huishoudens, komt het gemiddelde wa-

terverbruik op een EcoErf zonder waterbesparende maatregelen op +/- 1300m³ water per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.1. Overzicht verbruik per persoon per dag in 2007 (Foekema et al, 2008). 

Agrarisch gebruik 

Naast het huishoudelijk gebruik van water, zal ook water nodig zijn voor de besproeiing van gewassen die geteeld 

worden op het EcoErf. De Wageningen Universiteit heeft diverse gegevens van het verbruik van water bij akker-

bouwbedrijven. Binnen deze sector (tot 70 NGE, EcoErf concept is +/- 10 NGE) is over de laatste zes jaar gemiddeld 

80m³ per jaar leidingwater verbruikt. Daarnaast wordt voor beregening van het land en de gewassen zo’n 420 m³ 

grondwater per bedrijf gebruikt (gemiddeld over 4 jaar) (internet, LEI WUR). Gemiddeld zal voor erf ter grootte van 

het EcoErf ongeveer 70m³ (totaal 500 m³  / 7 = +/- 70 m³ ) water per jaar verbruikt worden.  

 

Uitgaande dat een tuinkraan aanwezig zal zijn op het erf, is een inschatting gemaakt dat deze ongeveer 100 m³ 

verbruikt (o.a. voor het wassen van de auto, besproeien van de privétuinen etc.). 

 

In het worstcase scenario kan binnen het EcoErf zo’n 1470m³ leidingwater en grondwater per jaar (voor drinkwa-

ter en agrarische gebruik) worden verbruikt.  

Neerslag 

In een wijk zal de neerslag van verhardingen en bebouwingen afvloeien naar het riool, de neerslag die valt op niet 

verhard terrein zal infiltreren in de bodem. Het uitgangspunt (zoals dat is vastgesteld in hoofdstuk 2) voor het 

EcoErf is dat circa één hectare bebouwd / verhard is. Dit houdt in dat alle neerslag die op de verharde terreinen en 

gebouwen valt afvloeit naar het riool. De hoeveelheid neerslag ( vastgesteld door het KNMI), is een langjaargemid-

delde van de regio rondom De Bilt. Gemiddeld valt er 833 mm neerslag per jaar (internet KNMI, 2009). In de 

worstcase scenario waarbij geen rekening is gehouden met verdamping, bedraagt de totale hoeveelheid neerslag 

die wordt afgevoerd naar het riool gemiddeld 8.330m³ per jaar.  

Welke activiteit Gem. verbruik in liters 

per dag per persoon 

Bad  2,5 

Douche  49,8 

Wastafel  5,3 

Toiletspoeling  37,1 

Kleding wassen, hand  1,7 

Kleding wassen, machine  15,5 

Afwassen, hand  3,8 

Afwassen, vaatwasmachine  3,0 

Voedselbereiding  1,7 

Koffie en thee  1,2 

Water drinken 0,6 

Overig keukenkraan 5,3 
Totaal 127,5  
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5.2  KWANTITATIEVE ANALYSE: TOEPASBAARHEID OP ECOERF 

Uit de literatuurstudie blijkt (zoals in het vorige hoofdstuk genoemd) dat verschillende oplossingen mogelijk zijn 

voor het toepassen van zwart-, grijs-, en regenwater. Maar welk systeem is nu geschikt voor het EcoErf? Om dit 

methodisch uit te kunnen splitsen zijn de genoemde technieken gewogen aan een aantal criteria. Te weten: toe-

pasbaar binnen de hoeveelheid effluent, toepasbaar binnen het Nederlandse klimaat, ruimtebeslag en handzame 

werking.  

 

Effluent 

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de onderzoekslocatie gedefinieerd. In deze definitie is ook opgenomen 

hoe groot en door hoeveel bewoners op het EcoErf geleefd wordt. De systemen waarvoor gekozen is, moeten ook 

kunnen werken met het geringe effluentaanbod wat vrijkomt op het EcoErf zoals beschreven is in de uitgangspun-

ten. 

 

Klimaat 

Een aantal systemen welke genoemd zijn in hoofdstuk 4 zijn werkzaam in een tropisch en warm klimaat, sommige 

systemen kunnen om deze reden niet of onvoldoende werken in het Nederlandse klimaat. Deze systemen zijn dus 

niet geschikt voor het EcoErf. 

 

Ruimtebeslag 

Het EcoErf is ongeveer 10 hectare groot, systemen met een groot ruimtebeslag zijn bij voorbaat niet geschikt om-

dat de ruimte hiervoor niet aanwezig is. Daarnaast kunnen deze oplossingen het landschappelijke beeld verstoren 

of de mogelijkheden om in eigen beheer voedsel te produceren beperken (OPF, 2008). 

 

Handzame werking 

De toe te passen systemen moeten een gemakkelijke en handzame werking hebben, ingewikkelde systemen waar-

voor speciale handelingen verricht of waar specialisten voor ingehuurd moeten worden zijn niet geschikt (OPF, 

2008). 

 

De toetsing van deze vier punten is uitgewerkt in een matrix welke is opgenomen in bijlage 2. De gekozen technie-

ken worden in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Een samenvatting van de zeven artikelen en de verantwoording 

van de keuze is opgenomen in bijlage 1.  

Grijswater 

Grijswater kan direct op het land voor irrigatie worden toegepast, wel zijn de effecten hiervan niet volledig be-

kend. Voor de snijbiet is geconstateerd dat de effecten minimaal zijn, maar van overige gewassen is dit niet be-

kend (Pinto et al, 2009). Om de risico’s te minimalieren zijn diverse methodes van zuiveringen mogelijk, zoals wet-

lands (Masi, 2009) of een aërobe en anaërobe zuivering (GHunmi et al, 2010). Voor het EcoErf concept lijkt het 

systeem met membraanfiltratie en een UV-filter (Goddard, 2006) het meest geschikt. Dit systeem werkt bij een 

laag effluent, heeft geen hinder van temperatuurschommelingen, heeft een minimaal ruimtebeslag en is gemakke-

lijk te bedienen. 

Het systeem werkt als het volgt: het grijswater wordt verzameld in een tank en wordt via een granulaatfilter en 

een membraanfilter verpompt naar een UV-filter. Het effluent uit de UV-filter kan weer ingezet worden als spoel-

water voor toiletten en land- en tuinirrigatie.  

Zwartwater 

In zwartwater zitten voedingsstoffen welke toegepast kunnen worden in de landbouw. Belangrijkste hiervan zijn 

stikstof, fosfor en kalium (Pronk en Kone, 2009). Deze stoffen moeten wel teruggewonnen worden uit het zwart-

water. Om dit toe te passen zijn een aantal maatregelen en voorzieningen noodzakelijk. Te beginnen met een 

gescheiden toiletsysteem, een voor direct afvoer van de urine (zonder spoeling) en een gedeelte voor de feces 

(met spoeling) (Vinneras en Jonsson, 2002). 

De feces wordt middels een Aqautron systeem waarin de feces gescheiden wordt van het spoelwater behandeld. 

Dit systeem werkt via gravitatie, oppervlaktespanning en zuigkracht. De vaste stoffen komen vervolgens in een 

composteringsysteem, hoe dit systeem vormgegeven moet worden is een punt voor nader onderzoek. Urine komt 

direct in een opslag voorziening terecht zonder verdere behandeling. Middels deze methode is het mogelijk om uit 

urine en spoelwater zo’n 60% stikstof, 46% fosfaat en 43% kalium terug te winnen. Uit de feces is het mogelijk om 

73% stikstof en 58% fosfaat terug te winnen. Het onderzoek van Meinzinger et al, 2009, toont aan dat het gebruik 

van gescheiden toiletten goed werkt en de landopbrengsten in sommige gevallen met de factor 1,4 verhoogt ten 

opzichte van de conventionele mesttechnieken. Wel bestaat de kans op besmettingen en ziektes door het inzetten 
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van zwartwater voor bemesting van het land (Winker, 2009). Dit is te voorkomen door een aantal maatregelen, te 

weten: 

- Urine minimaal twee maanden opslaan zonder het toevoegen van nieuwe vloeistof; 

- Het toevoegen van ureum bij feces en een opslag tijd van minimaal twee maanden;  

- Een maand voor de oogst niet meer bemesten met urine en feces; 

- Beschermende kleding voor de veldwerkers; 

- Bewustmaking van de gevaren en risico’s bij de betrokken bewoners; 

- Controle op functioneren van de systemen. 

Regenwater 

Regenwater kan op twee manieren ingezet worden op het EcoErf, te weten: hergebruik voor de vaatwasser, was-

machine, bad en douche, (Kim et al, 2005) en voor beregening van land etc. en het infiltreren in de bodem zodat 

de lokale voorraden aangevuld worden (Scholz, 2004). Beide toepassingen kunnen worden ingezet op het EcoErf.  

Om geen risico’s te lopen met de inzet van regenwater zal het water gezuiverd moeten worden. Dit kan via een 

metaalmembraam- en ozonfiltratie. Via deze installaties worden de grootste vervuilingen en verontreinigingen 

verwijderd (Kim, 2005). Het regenwater dat niet gebruikt wordt, kan geïnfiltreerd worden (Scholz, 2004).  

Belangrijk is dat de afvoer van regenwater niet via zinken en loden dakgoten loopt, dit ter voorkomen van vervui-

ling (Kim et al, 2005). 

5.3  CONCLUSIE 

Bovenstaande uitkomsten laten aantal mogelijke oplossingen en aandachtspunten zien voor de verschillende af-

valwaterstromen op een EcoErf. Afgevraagd kan worden of deze oplossingen en aandachtspunten van de verschil-

lende stromen zo gecombineerd worden dat een werkbaar systeem ontstaat waarbij een sluitende kringloop is te 

ontwikkelen, en of het mogelijk is om het verbruik van ongeveer 1.470m³ drinkwater omlaag te brengen. Om dit te 

bepalen is in het volgende hoofdstuk de verschillende systemen verder uitgewerkt.  
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6. Oplossingen 
 

In hoofdstuk 5 zijn een aantal oplossingen genoemd. In dit hoofdstuk worden deze oplossingen gecombineerd 

waarbij een beeld geschetst wordt van ‘best toepasbaar scenario’.  

6.1  STROOMSCHEMA 

Zoals in hoofdstuk 5 al bleek is het noodzakelijk om afvalwater te scheiden bij de bron en verschillende afvoersys-

temen aan te leggen. In het onderstaande schema is deze scheiding in afvalstromen verder uitgewerkt waarbij 

gelijktijdig de toepassing van bepaalde afvalwaterstroom is aangegeven.  

 

 
Figuur 5.1 Overzicht aan- en afvoersystemen. 

 

Om een goed ‘best toepasbaar scenario’ te schetsen zijn meerdere uitgangspunten noodzakelijk. Zoals al eerder 

aangegeven, is uitgegaan van een bezetting en gebruik van 27,6 personen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen 

van de verbruikgegevens van het water en de toepassing van de verschillende afvalwaterstromen.  

 

In de onderstaande tekst wordt per deelstroom een toelichting gegeven.  

Grijswater 

Grijswater is afkomstig van de volgende bronnen: vaatwasser, bad/douche, wasmachine, spoelbak keuken en de 

wastafel in badkamer (Goddard, 2006 en Pinto, 2009). In dit schema worden de eerste drie onderdelen gevoed 

door gezuiverd regenwater (zie kopje regenwater), de laatste twee zijn gezien het gebruik voor consumptie aange-

sloten op het drinkwaternet.  

Urinereservoir Grijswater reservoir 

Toilet Bad 

/douche 

Wastafel 

toilet bad 
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machine 
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wasser 

Spoelbak 

keuken 
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Feces 

Zwartwater reiniging 

Afvoer naar het land 

Grijswater reiniging 

Regenwater op-

vang/reservoir 

Levering drinkwater 

Infiltratie van het 

overschot 
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Het afvalwater afkomstig van deze bronnen heeft een hoog volume met een lage concentratie aan vervuiling en 

kan in principe direct gebruikt worden op het land, maar bij direct gebruik zijn er nog wel effecten op de plant-

grootte en bodem pH en EC (Pinto, 2009). Daarnaast varieert de samenstelling van grijswater nogal, wat een zuive-

ringsstap wenselijk maakt (Goddard, 2006). Omdat het aanbod van water niet constant is, zal een buffertank ge-

plaatst moeten worden. Ingeschat wordt dat deze ongeveer 5m³ groot moet zijn. Na de buffertank is de eerste 

stap een granulaatfilter, daarna een membraanfilter en als laatste UV-filtratie (Goddard, 2006). Het gereinigde 

grijswater stroomt dan in naar een opvangvoorziening.  

Zoals in bijlage 4 is te lezen, wordt er in worst-case scenario ongeveer 891m³ grijswater per jaar geproduceerd op 

het EcoErf. De totale vraag naar grijswater is ongeveer 544m³ per jaar. Aangezien juist in de zomer de piek is naar 

de vraag grijswater (voor irrigatie) (internet EMA, 2009), dient de opslag groot genoeg te zijn om deze piek op te 

vangen. Ingeschat wordt dat een opslagcapaciteit van 150m³ ten alle tijden aan de vraag moet kunnen voldoen. De 

beste plaats voor de opslagvoorziening is een kelder onder de woningen of stal. De grootte van deze voorziening 

moet dan 15 meter lang, 8 meter breed en 1,25 meter diep zijn. Om de continuïteit van het systeem te waarbor-

gen dient er wel een aansluiting aanwezig te zijn voor het inlaten van regenwater als er een te kort van grijswater 

dreigt. Het gebruik van grijswater op het land heeft in uitgevoerde studie geen effecten op de gehaltes aan N en P 

in de bodem (Pinto, 2009). Het overtollige regenwater zal via een infiltratievoorziening, welke ook gebruikt wordt 

voor het regenwater, geïnfiltreerd worden (Scholz, 2004).  

Zwartwater 

Urine en feces kan hergebruikt worden in de landbouw als meststof (stikstof en fosfaat) en als bodemverbeteraar 

(Pronk en Kone, 2009 en Meinzinger et al, 2009). Om dit op het EcoErf toe te kunnen passen zijn een aantal maat-

regelen en voorzieningen noodzakelijk, te beginnen met een gescheiden toiletsysteem, een voor directe afvoer van 

de urine (zonder spoeling) en een gedeelte voor de feces (met spoeling) (Vinneras en Jonsson, 2009).  

De feces wordt middels een Aqautron systeem gescheiden van het spoelwater. Dit systeem werkt via gravitatie, 

oppervlaktespanning en zuigkracht. De vaste stoffen komen vervolgens in een composteringsysteem, hoe dit sys-

teem vorm gegeven moet worden is een punt voor nader onderzoek.  

Gemiddeld produceert een mens ongeveer 400-500 liter urine per jaar (Meinzinger et al, 2009). Voor het EcoErf 

bedraagt de totale productie ongeveer 9m³ tot 12m³. Om de urine toe te kunnen passen op het land als een mest-

stof, dient het ontsmet te worden. De WHO schrijft een opslagtermijn voor van minimaal zes maanden voor om 

ziekteverwekkers te doden. Echter uit onderzoek blijkt dat deze opslag verkort kan worden als voldaan wordt aan 

een minimale eis van > 2 g/l N en een > pH 8,8. De opslag dient dan minimaal twee weken tot één maand te zijn 

voor toepassing op gewassen welke niet rauw worden genuttigd. Voor gewassen welke rauw genuttigd worden 

dient de opslag minimaal twee maanden te bedragen (Winker, 2009).   

Uitgaande van de hoogste productie van urine (12m³) en het regelmatig beschikbaar hebben van de meststof, is 

ingeschat dat er drie vaten van 2m³ opslag aanwezig dienen te zijn. Na twee maanden zal het eerste vat gevuld zijn 

(mocht dit niet het geval zijn, dient als nog overgeschakeld te worden naar het tweede vat). Het eerste vat kan dan 

rusten en na twee maanden gebruikt worden als meststof. Na de volgende periode van twee maanden kan over-

geschakeld worden naar het volgende vat etc. Eventueel kan een grote mestsilo worden aangelegd als direct ge-

bruik niet noodzakelijk is. Hier zal ook nader onderzoek voor noodzakelijk zijn.  

Om de kansen op ziektes te minimaliseren zijn wel extra voorzorgsmaatregelen noodzakelijk, zie hiervoor ook het 

vorige hoofdstuk.  

De toiletspoeling is overigens aangesloten op het grijswatersysteem. Door het toepassen van urine en compost als 

bodemverbeteraar wordt een gedeelte van de stikstof, fosfaat en kalium gerecycled. Voor urine geldt een recycling 

percentage van: 60% stikstof, 46% fosfaat, en 43% kalium. Door de compostering is het mogelijk om 73% stikstof 

en 58% fosfaat te recyclen.  

Regenwater 

Regenwater kan worden gebruikt voor het bad, douche, vaatwasser en wasmachine. Het regenwater wat gebruikt 

wordt voor het bad, vaatwasser en wasmachine zal wel een zuiveringsstap moeten ondergaan. Dit kan via een 

metaalmembraanfiltratie en een ozonfilter worden geleid (Kim et al, 2005).  

In totaal wordt ongeveer 713m³ regenwater gebruikt (zie bijlage 4), door dit te delen door de 12 maanden wordt 

per maand ongeveer 60m³ water verbruikt. Ingeschat is dat het opslagreservoir minimaal 80m³ moet zijn (opslag 

voorziening van 10 meter bij 8 meter bij 1 meter). Zo is de continuïteit gewaarborgd als er een maand weinig neer-

slag valt, het langjaargemiddelde van het KNMI geeft voldoende zekerheid voor een regelmatig aanbod van re-

genwater (internet KNMI, 2009).  

Het overtollige water kan geïnfiltreerd worden in de bodem. Totaal bedraagt deze infiltratie ongeveer 8.000m³ per 

jaar, hiervoor is een grote infiltratie voorzien noodzakelijk. De infiltratievoorziening kan bestaan uit een infiltratie-

bekken of sloot met een minimale infiltratieoppervlakte van 350m² en een mogelijke berging van regenwater van 
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minimaal 350m³ (20 m x 35 m x 0,5m). Zie voor de uitgewerkte berekeningen in bijlage 3. Mocht dit niet mogelijk 

zijn, dan zijn ondergrondse voorzieningen ook een mogelijkheid.  

 

Door het infiltreren van regenwater wordt verdroging in het gebied tegengegaan. Wat de precieze effecten zijn op 

de grondwaterstand van deze infiltratievoorziening is niet bekend.  

Drinkwater 

Gekozen is om de kranen bij de keukenspoelbak en de wastafel in het toilet en badkamer aan te sluiten op het 

leidingwater. Dit om mogelijke besmettingen te voorkomen. De afvoer van dit water is aangesloten op het grijswa-

tercircuit.  

 

Om bovenstaande tekst meer inzichtelijk te maken, is in bijlage 5 een schema opgenomen van het totale overzicht 

van het systeem, met daarin opgenomen de installaties en de grote van de opslagcapaciteit.  

6.2  CONCLUSIE 

Geconcludeerd kan worden dat door het inzetten van bovenstaande oplossingen het verbruik van drinkwater af-

neemt, te weten van 1470m³ naar ongeveer 197m³ (zie bijlage 4). Dit door middel van de inzet van hergebruiks-

mogelijkheden van de diverse waterstromen. Daarnaast wordt de nutriënten kringloop hersteld en verdroging 

wordt tegen gegaan.  

 

Wel moet ook rekening gehouden worden met mogelijke kans op besmetting en ziektes door het hergebruik van 

zwartwater. Echter door juiste voorlichting en gebruik van materialen is dit risico te minimaliseren.  

 

Omdat in dit onderzoek alleen het terugwinnen van de nutriënten is onderzocht, verdiend het de aanbeveling om 

een onderzoek te verrichten naar het inzetten van urine als meststof en het terugdringen van het gebruik van 

kunstmest.  
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7. Conclusies  
 

Dit deelonderzoek is opgestart naar aanleiding van een vraag van OPF om het concept EcoErf verder uit te werken. 

Aan de hand hiervan is de volgende hoofdonderzoeksvraag opgesteld: Welke technieken voor duurzaam waterge-

bruik zijn beschikbaar voor het EcoErf? En welke technieken leveren een bijdrage aan het recyclen van nutriënten 

en het tegen gaan van verdroging? 

 

In dit rapport is gezocht naar een antwoord op deze vraagstelling. In dit hoofdstuk wordt kort in gegaan op dit 

antwoord, maar eerst wordt een korte samenvatting gegeven van belangrijkste conclusies.  

 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn als volgt: In een business as usual scenario wordt op een erf ter 

grootte van het EcoErf gemiddeld +/- 1470m³ drinkwater per jaar verbruikt. Daarnaast wordt +/- 8.330m³ regen-

water per jaar op het riool geloosd. Daarnaast zal er kunstmest en bodemverbeteraar worden toegepast voor de 

landbouw.  

Door het toepassen van duurzame systemen wordt ongeveer nog maar 197m³ drinkwater per jaar verbruikt, daar-

naast wordt een grootgedeelte van het regenwater geïnfiltreerd wat verdroging tegengaat. Verder wordt door het 

inzetten van urine als meststof 60% stikstof, 46% fosfaat en 43% kalium gerecycled.  Door het omzetten van feces 

in compost en dit toe te passen als bodemverbeteraar wordt 73% stikstof en 58% fosfaat terug gewonnen.  

 

Om deze resultaten te behalen zijn een aantal zuiveringssystemen noodzakelijk. Per waterstroom worden deze 

systemen kort beschreven. 

Grijswater 

Om het gebruik van grijswater mogelijk te maken zal het afvalwater de volgende zuiveringsstap doorlopen: een 

granulaatfilter, membraanfiltratie en een UV-filter. Na deze behandeling is het grijswater inzetbaar als toiletspoe-

ling, tuin- en landirrigatie. Het grijswater is afkomstig van de volgende bronnen: bad/douche, vaatwasser, wasma-

chine, spoelbak keuken, wastafel van toilet en badkamer. Het is niet bewezen dat grijswater bijdraagt aan de recy-

cling van nutriënten. 

Zwartwater 

Om het hergebruik van zwartwater mogelijk te maken zal het afvalwater gescheiden moeten worden bij de bron. 

Te weten een scheiding bij het toilet urine en feces. De feces komt terecht in een composteringsysteem. De urine 

wordt middels tijdelijke opslag ontdaan van ziektekiemen na een opslagperiode van ongeveer twee maanden kan 

de urine worden ingezet als meststof. Het hergebruikt van zwartwater draagt bij aan het recyclen van nutriënten 

welke toegepast kunnen worden in de landbouw. 

Regenwater 

Het regenwater wordt gebruikt als bron voor het bad, douche, vaatwasser en wasmachine. Om regenwater in te 

zetten is wel een zuiveringsstap noodzakelijk. Deze zuiveringsstap bestaat uit een metaalmembraamfiltratie en een 

ozonfilter. Het regenwater dat niet gebruikt wordt, wordt middels een infiltratiebekken of sloot geïnfiltreerd. Door 

de infiltratie van het regenwater wordt verdroging tegengegaan. 

 

Naast deze conclusies blijken deze systemen ook nadelen te hebben, zoals de beleving van de bewoners en moge-

lijke extra werkzaamheden die één of meerdere bewoners dienen te verrichten aan de installaties. Daarnaast be-

staat bij het hergebruik van zwartwater de kans op ziektes. Dit is wel te voorkomen door aanvullende maatregelen 

zoals cursussen, beschermende kleding bij het gebruik.  

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek was om duurzame hergebruikmogelijkheden voor afvalwater vast te stellen 

waarbij nutriënten niet verloren gaan en verdroging wordt tegen gegaan. Gezien de bovenstaande conclusies 

wordt het afvalwater voldoen hergebruikt, echter niet alle nutriënten worden teruggewonnen of gerecycled. Wel 

wordt voldaan aan de doelstelling van het tegen gaan van verdroging.  
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8. Discussie en Aanbevelingen 

8.1  DISCUSSIE EN REFLECTIE 

Na afloop van het onderzoek kan geconstateerd worden dat een aantal punten bij een volgend onderzoek op dit 

gebied meer aandacht behoeven. Het huidige onderzoek heeft zich nu gericht op het hergebruik van afvalwater en 

het gebruik van o.a. nutriënten in dit afvalwater voor de landbouw. Niet meegenomen is wat de effecten zijn van 

het gebruik van deze nutriënten op het kunstmest verbruik. Verder is in dit onderzoek niet meegenomen of de 

gekozen systemen financieel wel haalbaar zijn. Het kan best zo zijn dat het hele gekozen systeem niet te financie-

ren is. Het onderzoek heeft zich gericht op een geschetst beeld, een werkelijke situatie zal naar alle waarschijnlijk-

heid afwijken van dit beeld. De gekozen oplossingen zijn dan niet in alle gevallen bruikbaar.  

De geschetste oplossingen zijn theoretisch onderbouwd, in de praktijk kan het zijn de het gebruik van bepaalde 

systemen niet of niet volledig werkt waardoor problemen kunnen ontstaan. Ook de gebruikers moeten bepaalde 

restricties en regels goed kunnen naleven en opvolgen om problemen te voorkomen, dit blijkt nog wel lastig en 

moeilijk te zijn (Goddard, 2006). Het opzetten en doorrekenen van een proefproject zal op bepaalde onderdelen 

een antwoord kunnen geven op dit gebied.  

8.2  AANBEVELING 

Bovenstaande discussiepunten geven indirect al een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In onderstaan-

de tekst worden een aantal aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek.  

Grondwater 

Regenwater en een gedeelte van het grijswater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Effecten hiervan op het grondwa-

ter (zowel kwalitatief als kwantitatief) zijn in dit onderzoek niet meegenomen, aanbevolen wordt om dit in volgend 

onderzoek verder uit te werken.  

Grijswater 

Het toepassen van grijswater in de landbouw laat geen effecten zien op de snijbiet. Echter is nog niet onderzocht 

wat de effecten zijn op andere gewassen zoals fruitbomen en groentes. Aanbevolen wordt om de toepassingen 

van grijswater verder te onderzoeken. 

Ziektes 

Het onderzoek geeft aan dat bij het verkeerd toepassen van zwartwater risico’s aanwezig zijn voor de volksge-

zondheid. In het onderzoek zijn wel een aantal maatregelen opgenomen ter voorkoming van, maar verder onder-

zoek op dit gebied en dan voornamelijk op de toepassing van een EcoErf lijkt wenselijk.  

Nutriënten 

Het onderzoek geeft aan dat nutriënten in het afvalwater gerecycled kunnen worden. Niet is onderzocht wat de 

effecten zijn op het kunstmestverbruik op een EcoErf. Aanbevolen wordt om dit onderwerp verder uit te werken.  

Waterbesparende maatregelen 

Het onderzoek heeft zich gericht op het hergebruik van afvalwater. Aanbevolen wordt om ook te onderzoeken wat 

mogelijke waterbesparende maatregelen zijn, zodat ook het verbruik wordt teruggedrongen.  

Compostering systeem 

In het onderzoek is geen aandacht besteed aan het composteringsysteem van feces omdat dit geen afwater meer 

bevat. Aanbevolen wordt om dit verder uit te werken zodat hiermee de aanwezige stikstof en fosfaat terug ge-

wonnen wordt.  

Gebruikers 

Het verdient de aanbeveling om de effecten en het gedrag van gebruikers van de systemen nader te onderzoeken. 

Bepaalde systemen vergen nog al wat aanpassingsvermogen en discipline. Nader onderzoek moet aantonen of dit 

realistisch is of gebruikers speciaal geïnstrueerd moeten worden en of zelfs geselecteerd (bepaalde overtuiging).  



Eindrapport “Duurzaam watergebruik” Klaas Romijn Pagina 21 van 36 

Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duurzaam watergebruik op een EcoErf. 

 

9. Afkortingen, literatuur, bronnen 

AFKORTINGEN  

 
ha Hectare 

KNMI  Koninklijke Nederlandse Meteorologisch instituut.  

NGE  Nederlandse grootte eenheden 

OPF  One Planet Foundation (stichting One Planet) 

OPL  One Planet Living 

TOM  Tweede fase opleiding milieukunde 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

VN Verenigde Naties 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

WHO World Health Organization 

WNF Wereld Natuur Fonds 

WWF World Wide Fund For Nature 

 

LITERATUURLIJST 

Artikelen 

Al-Jayyousi. 2003. Greywater reuse: towards sustainable water management. Desalination, 156, 181-192. 

Balkema et al. 2002. Indicators for the sustainability assessment of wastewater treatment systems . Urban water,  4, 

153-161.   

Berg, P.G. en Nycander, G. 1997, Sustainable neighbourhoods- a qualitative model for resource management in 

communities. Landscape and Urban Planning, 39, I7- 135 

Brentsson en Hyvonen. 2002. Are there sustainable alternatives to water-based sanitation system. Practical illustrations 

and policy issues.  Water Policcy, 4, 515-530. 

Burkhard et al. 2000. Techniques for water and wastewater management: a review of techniques and their integration 

in planning. Urban water, 2, 197-221. 

Ghunmi et al. 2010. Greywater treatment in a series anaerobic – aerobic system for ittigation. Bioresource Technology, 

101, 41-50. 

Gikas, P. en Angelakisc, A.N. 2009. Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on 

the utilization of non-conventional water sources. Desalination, 248, 1049–1064. 

Goddard, M. 2006. Urban greywater reuse at the D’LUX Development. Desalination, 188, 135-140.  

Hadadin, N. 2009. Water shortage in Jordan — Sustainable solutions. Desalination, 248, doi:10.1016/j.desal.2009.01.026 

Helmreich, B. en Horn, H. 2009. Oppertunities in rainwater harvesting. Desalination, 248, 118-124. 

Jack, L.B. en Swaffield, J.A. 2009. Embedding sustainability in the design of water supply and drainage systems 

for buildings. Renewable energy, 34, 2061-2066.  

Kenge, I.M. et al. 2009. Vertical-flow constructed wetlands as sustainable sanitation approach for faecal sludge 

dewatering in developing countries. Desalination, 248, 291–297. 

Kim, R.H. et al. 2005. Application of a metal membrane for rainwater utilization: filtration characteristics and membrane 

fouling. Desalination, 177, 121-132.  

Kirby, A. 2003. Redefining social and environmental relations at the ecovillage at Ithaca: A case study. Journal of 

Environmental Psychology, 23, 323–332 

Liu, S. et al. 2009. Impacts of residence time during storage on potential of water saving for grey 

water recycling system. Water Research, doi:10.1016/j.watres.2009.09.023  

Masi, F. 2009. Water reuse and resources recovery: the role of constructed wetlands in the Ecosan approach. Desalina-

tion, 246, 27-24. 

McNeill, L.S. 2009. A sustainable approach for reusing treated wastewater in agricultural irrigation in the West Bank – 

Palestine. Desalination, 248, 315–321. 

Meinzinger, F. et al. 2009. No waste, but a resource: Alternative approaches to urban sanitation in Ethiopia. Desalina-

tion, 248, 322-329. 

Nemade, P.D. et al. 2009. Wastewater renovation using constructed soil filter (CSF): A novel approach. Journal of 

Hazardous Materials. 170, 657-665. 



Eindrapport “Duurzaam watergebruik” Klaas Romijn Pagina 22 van 36 

Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duurzaam watergebruik op een EcoErf. 

 

Pinto, U. et al. 2009. Effects of greywater irrigation on plant growth, water use and soil properties. Resources Conserva-

tion and recycling, doi:10.1016/j.resconrec.2009.09.007. 

Pronk, W. en Kone, D. 2009. Options for urine treatment in developing countries. Desalination, 248, 360-368. 

Rajaram, T. en Das, A. 2010. Modeling of interactions among sustainability components of an agro-ecosystem using local 

knowledge through cognitive mapping and fuzzy inference system. Expert Systems with Applications, 37, 1734–

1744. 

Ronon et al. 2009. Greywater disinfection with the environmentally friendly Hydrogen Peroxide Plus (HPP). Chemos-

phere, 2009. doi:10.1016/j.chemosphere.2009.09.067 

Ryan, A.M. et al. 2009. Socio-economic and psychological predictors of domestic greywater and rainwater collection: 

Evidence from Australia. Journal of Hydrology, 379, 164–171. 

Scholz, M. 2004. Case study: design, operation, maintenance and water quality management of sustainable storm water 

ponds for roof runoff. Bioresource Technology, 95, 269-279. 

Song, J. et al. 2009. Rainwater harvesting as a sustainable water supply option in Banda Aceh. Desalination, 248, 233-

240. 

Verstraete, W. et al. 2009. Maximum use of resources present in domestic ‘‘used water” Bioresource Technology, 100, 

5537–5545. 

Vinneras en Jonsson. 2002. The performance and potential of faecal separation and urine diversion to recycle plant 

nutrients in household wastewater. Bioresource Technology,  84, 275-282. 

Vos, G. et al. 1988. Treatment of canal water with ultrafiltration to produce industrial and household water. Desalina-

tion, 118, 297-303. 

Wang, R. 2010. Feasibility of using an organic substrate in a wetland system treating sewage sludge: 

Impact of plant species. Bioresource Technology, 101, 51–57. 

Winker, M. et al. 2009. Fertiliser products from new sanitation systems: Their potential values and risks. Bioresource 

Technology, 100, 4090-4096.  

Documenten 

Amersfoort, gemeente. 2008. Milieubeleidsplan 2008-2011. Geraadpleegd op 14 oktober 2009. 

Foekema, H. et al, 2008. Watergebruik Thuis 2007. TNS NIPO/VEWIN. Gedownload via: 

http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Overige%20Vewin-

uitgaven/2002/Waterverbruik%20thuis%202001.pdf op 14-11-2009. 

OPF. (2009a). One Planet Foundation. Over ons. Geraadpleegd op 27 juni 2009 via: 

http://www.oneplanet.org/over-ons/ 

OPF. (2009b). One Planet Foundation, EcoErf. Geraadpleegd op 27 juli 2009 via: 

http://www.oneplanet.org/projecten/ecoerf/ 

VROM, 2009.  Nationaal waterplan. Gedownload via: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/NWP_tcm195-

270588.pdf   

WUR. (2005, 4 21). Het nieuwe plassen is niks voor macho. Weekblad voor Wageningen UR . 

Wwf/Bioregional. (2008). World Wide Fund For Nature (WWF) en Bioregional Development Group. One Planet Living 

Communities, Programme Manual. Verkregen per mail op 24 juni 2009 via One Planet Foundation. 

Boeken 

Verschuren, P. en H. Doorewaard, 2007. Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag, Uitgeverij Lemma, vierde druk. 

Internet 

Assessment 2009, www.stuurgroepta.nl. Brief advies fosfaat, 2009. Geraadpleegd op 2 februari 2010. 

EMA 2009, http://www.eea.europa.eu/nl/articles/the-water-we-eat Verdroging. gepubliceerd op 17 april 2009. 

Geraadpleegd op 4 januari 2010.  

KNMI 2009, http://www.knmi.nl/klimatologie/normalen1971-2000/neerslagstations/norm_neerslag_8-8ut.xls 

Neerslaggemiddelde. Geraadpleegd op 15 september 2009.  

RIVM 2009, http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o3107n21019.html. Huishoudsamenstelling, 2007. Geraadpleegd 

op 15 september 2009.  

SNB 2010, www.fosfaatrecycling.nl. Hoeveel fosfaat is er nog? Geraadpleegd op 1 februari 2010.  

Trouw 2008, http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1844600.ece Fosfaat te kort, 2 september 2008. Geraad-

pleegd op 1 februari 2010. 

Waterloket Vlaanderen, 2009. Waterwegwijzer. Gedownload via: 

http://www.waterloketvlaanderen.be/publicaties/waterwegwijzer-voor-architecten-een-handleiding-voor-

duurzaam-watergebruik-in-en-om-de-particuliere-woning/ op 20-01-2010 

 

 



Eindrapport “Duurzaam watergebruik” Klaas Romijn Pagina 23 van 36 

Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duurzaam watergebruik op een EcoErf. 

 

Bijlage 1 
 

Literatuur onderzoek 

 

Tijdens het onderzoek naar wetenschappelijke literatuur zijn de volgende zoekwoorden/termen gehanteerd: 

- Water 

- Sustainable water EcoVillages 

- EcoVillages 

- Sustainable Graywater 

- Rainwater 

- Groundwater 

- Wastewater 

 

Deze zoekwoorden hebben voldoende resultaat opgeleverd, uiteindelijk zijn 28 artikelen geselecteerd als mogelijk 

relevant voor het onderzoek. De belangrijkste relevante artikelen zijn kort samengevat in hoofdstuk 4 ‘Body of 

Knowlegde’ van het rapport.  

In de onderstaande paragraaf wordt ingegaan op de resultaten per zoekterm. In paragraaf 2 wordt de keuze ver-

antwoord van de zeven artikelen. Als afsluiting worden van deze zeven artikelen een samenvatting gegeven.  

 

Water 

Het nadeel van het zoeken op deze zoekterm is dat dit veel hits oplevert maar dat deze hits niet voldoen aan het 

doel, namelijk het vinden van wetenschappelijke artikelen over duurzaam watergebruik. Het zoekresultaat heeft 

dan ook niet geleid tot het selecteren van een wetenschappelijk artikel.  

 

Sustainable water EcoVillages 

Van de resultaten zijn acht artikelen geselecteerd als relevant voor het onderzoek, overige artikelen hadden geen 

betrekking op duurzaam waterbeheer of waren verouderd. Het betreft de volgende artikelen: 

- Are there sustainable alternatives to water-based sanitation system? Practical illustrations and policy is-

sues (Brentsson en Hyvonen, 2002); 

- Redefining social and environmental relations at the ecovillage at Ithaca: A case study (Kirby, 2003); 

- Grey water treatment in a series anaerobic – Aerobic system for irrigation (Ghunmi et al, 2010); 

- Techniques for water and wastewater management: a review of techniques and their integration in plan-

ning (Burkhard et al, 2000); 

- Greywater reuse: towards sustainable water management (Al-Jayyousi, 2003); 

- The performance and potential of faecal separation and urine diversion to recycle plant nutrients in 

household wastewater (Vinneras en Jonsson, 2002); 

- Impacts of residence time during storage on potential of water saving for grey water recycling system (Liu 

et al, 2009); 

- Indicators for the sustainability assessment of wastewater treatment systems (Balkema et al, 2002). 

 

EcoVillages 

Van de 15 resultaten zijn twee artikelen interessant voor nader onderzoek. Het betreft de artikelen: 

- Urban grey water reuse at the D’LUX Development (Goddard, 2006); 

- Sustainable neighbourhoods- a qualitative model for resource management in communities
1
  (Berg en 

Nycander, 1997). 

 

Sustainable grey water 

Van de resultaten zijn 11 artikelen geselecteerd als mogelijk relevant. Het betreft de volgende artikelen: 

- A sustainable approach for reusing treated wastewater in agricultural irrigation in the West Bank – Pales-

tine (McNeill et al, 2009);  

- Options for urine treatment in developing countries (Pronk en Kone, 2009); 

- Water shortage in Jordan — Sustainable solutions (Hadadin et al, 2009);  

- Effects of greywater irrigation on plant growth, water use and soil properties (Pinto et al, 2009); 

- Socio-economic and psychological predictors of domestic greywater and rainwater collection: Evidence 

from Australia (Ryan et al, 2009);  

- Fertiliser products from new sanitation systems: Their potential values and risks (Winker et al, 2009); 

                                                                 
1
 Dit artikel is alleen bezien in verband met de algemene vraag over het concept duurzaam wonen/EcoErf. 
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- Vertical-flow constructed wetlands as sustainable sanitation approach for faecal sludge dewatering in de-

veloping countries (Kenge et al, 2009);  

- Greywater disinfection with the environmentally friendly Hydrogen Peroxide Plus (HPP) (Ronon et al, 

2009); 

- Wastewater renovation using constructed soil filter (CSF): A novel approach (Nemade et al, 2009); 

- No waste, but a resource: Alternative approaches to urban sanitation in Ethiopia (Meinzinger et al, 2009); 

 

Groundwater  

Uit de resultaten zijn twee artikelen geselecteerd als mogelijk relevant. Het betreft de volgende artikelen: 

- Maximum use of resources present in domestic ‘‘used water” (Verstraete et al, 2009); 

- Modeling of interactions among sustainability components of an agro-ecosystem using local knowledge 

through cognitive mapping and fuzzy inference system (Rajaram en Das, 2010).  

 

Rainwater 

Uit de resultaten zijn zes artikelen geselecteerd als mogelijk relevant. Het betreft de volgende artikelen: 

- Rainwater harvesting as a sustainable water supply option in Banda Aceh (Song, 2009); 

- Water reuse and resources recovery: the role of constructed wetlands in the Ecosan approach (Masi, 

2009); 

- Opportunities in rainwater harvesting (Helmreich en Horn, 2009); 

- Embedding sustainability in the design of water supply and drainage systems for buildings (Jack en Swaf-

flied, 2009); 

- Revamped rainwater recycling (Rajgor, 2006); 

- Reuse of greywater and rainwater using fiber filter media and metal membrane (Kim et al, 2007); 

- Treatment of canal water with ultrafiltration to produce industrial and household water (Vos et al, 1998); 

- Application of a metal membrane for rainwater utilization: filtration characteristics and membrane fouling 

(Kim et al, 2005); 

- Case study: design, operation, maintenance and water quality management of sustainable storm water 

ponds for roof runoff (Scholz, 2004); 

- Water resources management in Crete and in the Aegean Islands, with emphasis on the utilization of 

non-conventional water sources (Gikas en Angelakisc, 2009). 

 

Wastewater 

Uit de resultaten is één artikel geselecteerd als mogelijk relevant. Het betreft het volgende artikel: 

- Feasibility of using an organic substrate in a wetland system treating sewage sludge: Impact of plant spe-

cies (Wang, 2010). 

 

Geselecteerde artikelen 

De volgende zeven artikelen zijn geselecteerd voor het samenvatten van de inhoud en methodiek. Waarom deze 

zeven artikelen zijn gekozen wordt toegelicht in bijlage 2. 

 

1. The performance and potential of faecal separation and urine diversion to recycle plant nutrients in 

household wastewater (Vinneras en Jonsson, 2002).  

2. No waste, but a resource: Alternative approaches to urban sanitation in Ethiopia (Meinzinger, et al. 2009).  

3. Fertiliser products from new sanitation systems: Their potential values and risks (Winker et al, 2009).  

4. Effects of greywater irrigation on plant growth, water use and soil properties (Pinto et al, 2009).  

5. Urban grey water reuse at the D’LUX Development (Goddard, 2006).  

6. Case study: design, operation, maintenance and water quality management of sustainable storm water 

ponds for roof runoff (Scholz, 2004); 

7. Application of a metal membrane for rainwater utilization: filtration characteristics and membrane fouling 

(Kim et al, 2005); 
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Bijlage 1.1 
 

Samenvatting van het artikel: Effects of greywater irrigation on plant growth, water use and soil properties. (Pinto 

et al, 2009) 

 

Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van effecten van het gebruik van grijswater voor irrigatie op plan-

tengroei, waterverbruik, veranderingen in de bodem (pH en EC) en voedingsstoffen (totaal N en totaal P). 

 

Hergebruik grijswater 

Grijswater bevat voornamelijk zeep en wasmiddelen. Grijswater is minder vervuild dan zwartwater. Grijswater 

wordt dan ook beschouwd als water met een hoog volume met een lage niveau van vervuiling.  Meerdere onder-

zoeken tonen aan dat grijswater hergebruikt kan worden voor o.a. irrigatie rondom woningen, golfbanen, parken, 

toiletspoeling en industrieel gebruik. Andere studies tonen aan dat het hergebruik van grijswater een waterbespa-

ring oplevert van 30-50%.  

 

Belangrijkste parameters welke van belang zijn voor het hergebruiken van grijswater zijn pH, EC, zwevende deelte-

jes, zware metalen, fecale coliformen, escherichia coli, opgeloste zuurstof, BZV, CZV, N en P. Deze parameters 

verschillen nog al per huishouden.   

Hergebruik van grijswater heeft voor planten en ondergrond heeft diverse effecten. Zo is het bekend dat het con-

tinue toepassen van grijswater de alkaniteit van de bodem toeneemt. Daarnaast leidt het toepassen van grijswater 

met een > pH 8 tot een toename van pH in de bodem. Gevolg daarvan is dat micro-nutrienten minder beschikbaar 

zijn voor planten en van invloed zijn op de groei van planten.  

 

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd in een kas met 20 graden en een luchtvochtigheid van 50%. Daarbij zijn vier behan-

delmethodes gehanteerd, te weten: 

- irrigatie met schoon drinkwater; 

- irrigatie met grijswater; 

- irrigatie met een mengels (50/50) grijs- en drinkwater; 

- irrigatie met een wisseling van drinkwater en grijswater. 

Het gewas wat gekweekt is, is een silverbeet (snijbiet). De gewassen zijn na 60 dagen na de beplanting geoogst.  

 

Resultaten 

De effecten van de verschillende irrigatiemethodes laten geen significante verschillen zien op de wortelgrootte en 

droge biomassa. Ook de vergelijking tussen het volume en gewicht van de wortels laten geen significante verschil-

len zien tussen de behandelmethode. Behandeling met een mengsel van grijs- en drinkwater leverde het hoogste 

volume op. De afwisselende irrigatie met grijs- en drinkwater leverde het minste volume op. 

 

Deze resultaten suggereren dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de plantgroei in dit onderzoek. Deze resultaten 

staan in scherp contrast met eerder uitgevoerde onderzoeken. Oorzaak hiervan kan liggen in de verschillende 

werking van planten en de effectiviteit van micro-organisme in de wortels. Andere oorzaak kan zijn dat de snijbiet 

een grotere tolerantie heeft voor het toxische effect van grijswater. 

 

Bodem 

De pH van de bodem raakt door het irrigeren met grijswater licht verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels 

teniet gedaan door het toepassen van wisseling van grijs- en drinkwater. Wel zal bij toepassing van grijswater re-

gelmatig de pH van de bodem gemeten moeten worden. 

De EC van de bodem laat per behandelmethode geen grote verschillen zien. Het bereik van EC ligt binnen 0-1500 

cm/s wat als optimaal wordt beschouwd. Wel dient nog nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de accumula-

tie van zouten in de bodem met betrekking tot de samenstelling van de verschillende afvalwaterstromen.  

 

Conclusie 

Irrigatie met grijswater laat geen verschil zien tussen plantgrootte en gewicht (bij de snijbiet). Wel zijn er verschil-

len bij de pH en EC van de bodem. Dit kan echter teniet gedaan worden door wisselende irrigatie 

(grijs/drinkwater).  Echter is het de vraag of deze uitkomsten ook gelden voor andere planten.  



Eindrapport “Duurzaam watergebruik” Klaas Romijn Pagina 26 van 36 

Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor duurzaam watergebruik op een EcoErf. 

 

Bijlage 1.2 
 

Samenvatting van het artikel: Urban greywater reuse at the D’LUX Development. (Goddard, 2006) 

 

Inleiding 

Het betreft een beschrijving van een onderzoek naar het (her) gebruik van water. In Port Phillip (Australië) is een 

appartementencomplex ontwikkeld met 236 woningen. Belangrijkste kenmerk van deze ontwikkeling is de bespa-

ring van energie en water.  

 

Beschrijving van het project 

Om water te besparen wordt grijswater hergebruikt en wordt gebruik gemaakt van regenwater dat verzameld 

wordt van de verharding rondom het complex. De belangrijkste kenmerken van het systeem zijn: 

1) Het grijswater uit de badkamers wordt verzameld in een tank, deze tank is voorzien van een overloop 

naar het riool. Door het ontwerp is het mogelijk dat zich een sliblaag kan vormen in de tank, daarnaast is 

in de tank een granulaatfilter aanwezig.  

2) Het afstromend hemelwater wordt opgevangen in ondergrondse opslag, met een overstort naar het he-

melwaterriool.  

3) Het water uit de grijswatertank en het hemelwater worden via een mebraamfilter verpompt naar een UV-

filter. 

4) Het effluent vanuit de UV filter wordt opgeslagen in een tank. Deze tank is aangesloten op o.a. toiletten 

en de tuinirrigatie. Op deze tank is ook een back-up aansluiting van schoon drinkwater aanwezig. 

 

Aanleiding 

De Australische regering had voor 2003 twee doelstelling vastgesteld voor de waterindustrie: 

- vermindering van het verbruik van drinkwater per hoofd van de bevolking van 15%; 

- recyclen van 20% van het afvalwater. 

 

Voor het verminderen van het gebruik van water zijn er drie mogelijke benaderingen.  

1) verminderen van de vraag door middel van voorlichting en beperkende voorzieningen; 

2) verminderen van het industrieel gebruik van water en het verminderen van lekkages; 

3) voor sommige doeleinden het drinkwater vervangen door grondwater of behandeld afvalwater.  

 

De waterindustrie heeft een belangrijke rol in het verlagen van het verbruik, echter zal de doelstellingen van de 

regering niet alleen hierdoor behaald worden. Drinkwater moet voor sommige toepassingen vervangbaar zijn voor 

goede alternatieven. Dit is één van de eerste projecten en een toetsingskader voor de industrie.  

 

Wettelijk kader 

Door de ontwikkeling van het hergebruik van grijswater zijn een aantal problemen ontstaan. Belangrijkste hiervan 

zijn: 

- Het ontbreken van een gedegen wettelijk kader. De vraag die opspeelt is de opslag van vervuild water 

geen opslag van afval? 

- De richtlijnen rondom de zuivering en gebruik van water, zijn uiteindelijk aangepast aan dit project.  

 

Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de leverancier en degene die het systeem onderhoud richtlijnen 

opgesteld en deze ter beoordeling voor gelegd aan het bevoegd gezag. Op deze manier kunnen vergelijkbare pro-

jecten gecontroleerd een beoordeeld worden op de juiste werking en worden de risico’s voor de volksgezondheid 

en milieu afgedekt.  

 

Conclusie 

De belangrijkste conclusies uit dit project zijn: 

- Het is onduidelijk of dit soort projecten moeten worden goedgekeurd door de overheid. Op dit moment is 

hierover geen duidelijkheid. De kans ontstaat dat de industrie dit soort projecten gaat uitvoeren zonder 

daarbij de overheid/toezichthouder te raadplegen.  

- De beheerder van het systeem is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, echter mochten de toe-

zichthouders van mening zijn dat in de toekomst wijzigingen in het systeem doorgevoerd moeten om de 

volksgezondheid en de zorg voor het milieu te garanderen, is het de vraag of de beheerder deze kosten 

op zich wil nemen.  

- Doordat het beheer bij een rechtspersoon ligt, is het risico aanwezig dat als de kosten onaanvaardbaar 

worden de apparatuur wordt afgesloten.  
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Bijlage 1.3 
 

Samenvatting van het artikel: The performance and potential of faecal separation and urine diversion to recycle 

plant nutrients in household wastewater. (Vineras en Honsson, 2002) 

 

Het artikel beschrijft een studie naar de mogelijkheden van het terugwinnen van nutriënten middels gescheiden 

(feces en urine) toiletten in combinatie met Aquatrons (scheidingssysteem voor feces en spoelwater),  waarbij het 

doel was om de werking van een Aquatronsysteem te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd bij een flatgebouw 

met 18 appartementen tijdens een periode van 35 dagen. 

 

De belangrijkste voedingsstoffen voor planten en gewassen uit de urine en feces zijn stikstof, natrium en fosfaat. 

Bij het volledig hergebruik in de landbouw van het afvalwater afkomstig van de toiletten wordt tussen de 75% en 

85% van de stikstof, natrium en fosfaat gebruikt als voedingsstof in plaats van afval. 

 

De standaard toiletten gebruiken zo’n 6 liter water per doorspoeling. Voor het hergebruik is het beter om droge 

spoelsystemen te gebruiken, echter staat de gebruiker hier niet positief tegenover. Het onderzoek gaat in op het 

gebruik van natte spoelsystemen en de scheiding van vaste feces van het water middels Aquatrons.  

 

Door het gebruik van een Aquatron worden de vaste stoffen en facele nutriënten gescheiden. Dit gebeurt middels 

een gecombineerde techniek van zuiging, gravitatie en oppervlaktespanning.  

De vaste deeltjes kunnen middels compostering/vergisting verder worden verwerkt en het spoelwater kan verder 

afgevoerd worden naar het riool of andere systemen. 

 

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de efficiëntie van het Aquatronsysteem en de gescheiden toiletten. Dit is 

gedaan door tijdens drie periodes van totaal 35 dagen metingen te verrichten naar drie stromen: urine, spoelwater 

afkomstig van de Aquatrons en feces, waarbij dagelijks monsters zijn genomen middels de voorgeschreven metho-

de. De verkregen analyses zijn vergeleken met verwachtingen welke vastgesteld zijn middels berekeningen met 

vastgestelde waardes en correctiefactoren voor afwezigheid etc. Uit de analyse blijkt dat niet alles stikstof, fosfor 

en natrium terug gewonnen is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld minder uitscheiding, kleinere 

hoeveelheden wc-papier dan de standaard. 

 

Verbetering van het systeem kan bereikt worden door afstanden van toiletpot en Aquatrons te verkleinen, de 

vaste deeltjes vallen dan minder uiteen. Verder valt het gebruik van de toiletten door de bewoners nog te verbete-

ren, urine komt in sommige gevallen terecht in het fecesgedeelte en het schoonmaken van de toiletten lijkt voor 

verbetering vatbaar. Voorlichting aan bewoners lijkt dus onmisbaar.  

 

Uiteindelijk is het mogelijk om uit urine en spoelwater zo’n 60% N, 46% P en 43% K terug te winnen. Uit de feces is 

het mogelijk om 73% N en 58% fosfor terug te winnen.  
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Bijlage 1.4 
 

Samenvatting van het artikel: No waste, but a recourse: Alternative approaches to urban sanitation in Ethiopia. 

(Meinzinger et al, 2009)  

 

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar het scheiden van urine en feces en de toepassing daarvan in de landbouw 

en de effecten op de plantgrootte. Het onderzoek is uitgevoerd in Ethiopië.  

 

In Ethiopië heeft minder dan 15% van de bevolking toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen. Dit artikel gaat 

in op mogelijke sanitaire technologieën in combinatie met het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.  

 

In Ethiopië bestaan de meeste toiletten uit eenvoudige pitlatrines, dit is een systeem wat verouderd is en kampt 

met nadelen zoals instorten van de zijwanden en het regelmatig graven van een nieuwe put als de oude vol is. Een 

andere mogelijkheid is een septictank, echter ontbreken hiervoor de goede faciliteiten zoals vacuümvrachtwagens 

etc. Rioleringen ontbreken in het grootste gedeelte van het land en werken niet correct omdat het land kampt met 

watertekorten en men geen water wil gebruiken om de toiletten te spoelen.   

 

Naast dit probleem zijn de meststoffen voor de boeren in Ethiopië niet meer te betalen. Op dit moment wordt 

zelfs water uit septictanks en ongezuiverd afvalwater gebruikt voor het leveren van voedingsstoffen in de land-

bouw. Deze ongecontroleerde levering van fecaliën welke niet ontsmet zijn, levert een risico op voor de boeren, 

consumenten en de volksgezondheid.  

 

Het toepassen van urine en feces in landbouw is goed voor de gewassen. Vooral urine heeft een hoog gehalte aan 

fosfor en stikstof. De fosfor en stikstof in de urine van één persoon is voldoen om een stuk van 200-400 m2 te 

bemesten. Echter om veilig gebruik van nutriënten te waarborgen is het raadzaam om urine en feces te scheiden. 

Urine kan namelijk beschouwd worden als steriel als het het lichaam verlaat. Een ander voordeel is dat als feces 

droog wordt bewaard een vermindering van de geur- en vliegenoverlast. De feces kunnen makkelijk gedroogd 

worden middels as of houtsnippers.  

 

In Ethiopië wordt een dubbel toilet geplaatst. De urine stroomt direct door naar een afgesloten container buiten 

de huizen. De feces komen onder in het toilet terecht. Het toilet is zo ontworpen dat het ongeveer zes maanden 

gebruikt gemaakt kan worden voordat het vol is. Na het gebruik dient wel steeds een droogmiddel te worden toe-

gevoegd. Als na de eerste periode van zes maanden het toilet vol is, wordt overgegaan op het andere toilet. Het 

eerste toilet moet na een tweede periode van zes maanden worden geleegd.  

 

Het toepassen van urine in de landbouw heeft een positief effect. Twee academische instellingen hebben mense-

lijke urine gebruikt als meststof in twee groeiseizoenen. De resultaten waren zeer positief.  

Op velden met maïs waarop een belasting van 0 tot 100 kg N per ha waren de effecten te meten in stengelhoogte, 

bladbreedte en aantal knooppunten en cobmaat.  

Bij een ander project bemestten drie boeren 100m2 van hun graanvelden met urine op een vraag van ongeveer 50 

kgN/ha. De overige velden werden bemest met minerale meststoffen met een DAP van 100kg/ha. De opbrengst 

van het veld dat met urine was bemest was 1,4 keer zo hoog.  

 

Aandachtpunten in dit onderzoek geven ook aan dat voorlichting over het juist gebruik van de toiletten erg belang-

rijk is. 
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Bijlage 1.5 
 

Samenvatting van het artikel: Fertiliser products from new sanitation systems: Their potential values and risk. 

(Winker et al, 2009)  

 

Het artikel beschrijft een onderzoek naar de nieuwe producten (meststoffen) afkomstig van nieuwe en duurzame 

toiletsystemen. Middels een literatuurstudie zijn gegevens verzameld over nieuwe systemen en nieuwe meststof-

fen. De wetenschappelijke studies en rapporten bespreken de gehaltes, beschikbaarheid en concentraties van 

verontreinigde stoffen zoals zware metalen, geneesmiddelen en pathogenen.  

Door gebruik te maken van het massastroom model van Riess, is vast te stellen welke verontreinigde stromen 

effecten (aangevuld met de gegevens van de literatuurstudie) hebben op het landbouw. 

 

Urine is goed toe te passen als mest, onder andere doordat de hoge gehaltes N en P (resp. 9 g/l en 0,7 g/l) en an-

dere voedingsstoffen zoals K en S. De pH van mest is na opslag wel aan de hoge kant (ongeveer 9). Voordeel van 

toepassen van urine ten opzichte van drijfmest is een lage NH3 emissie, (< 10% van de toegepaste N) dit komt door 

de snelle infiltratie. Urine als meststof is gemakkelijk toepasbaar door de beschikbare apparatuur op de boerderij-

en.  

 

Zwartwater is een basis voor een multicompinenten meststof welke aanzienlijke hoeveelheden koolstof bevat. 

Vergelijkbaar met urine zijn de voedingsstoffen in lagere concentraties aanwezig, voornamelijk als gevolg van ver-

dunning door spoelwater tijdens het verzamelen. Wel is voor gebruik behandeling nodig om het materiaal te ont-

smetten.  

 

Feces kan in de basis dienen als meststof, echter wordt dit niet veel toegepast in Europa. Ook deze fractie vraagt 

voor gebruik een voorbehandeling. De concentratie nutriënten is vergelijkbaar met urine, maar de fractie is veel 

kleiner en meesstal niet vrij beschikbaar omdat deze organisch gebonden is.  

 

Ziekteverwekkers in urine en feces zijn tot op heden de reden geweest om deze niet grootschalig toe te passen als 

meststof. Het is bekend dat in urine weinig ziekteverwekkers aanwezig zijn, juist in de feces zijn veel ziekteverwek-

kers aanwezig. Voor urine schrijft de WHO als minimale behandeling zes maanden opslag zonder invoer van ‘verse’ 

vloeistof. Pasteurisatie of een gelijkwaardige behandeling is noodzakelijk voor feces.  

Nieuw onderzoek toont aan dat voor urine en dan voornamelijk de NH³ in urine effectief reinigt. Wel dient het 

minimale gehalte N > 2 g/l te bedragen en de pH > 8,8 te zijn. De opslag dient dan twee weken tot één maand te 

bedragen voor toepassing op land waarop gewassen gekweekt worden welke niet rauw worden genuttigd. Voor 

toepassing bij gewassen welke rauw worden genuttigd dient de opslag twee maanden te bedragen met een opslag 

van boven de 20 graden.  

 

Voor feces is zo’n vergelijkbare toepassing ook mogelijk, alleen moet dan ureum toegevoegd worden. Door de 

toevoeging van ureum wordt de pH en het gehalte ammoniak verhoogd, wat de reinigende werking verhoogt. Bij 

toevoeging van 2% ureum bij de faces is een behandeltijd van twee weken mogelijk als de temperatuur meer dan 

30 graden bedraagt. Bij een temperatuur van 20 tot 30 graden is de behandel tijd twee maanden. 

 

Andere maatregelen om besmetting te voorkomen zijn o.a. een maand rust tussen de laatste bemesting met urine 

en feces en de oogst, beschermende kleding voor de veldwerkers, bewust maken van de betrokken personen van 

de gevaren en instructies en controle op het functioneren van de systemen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat deze nieuwe meststoffen zeker potentieel hebben als meststof in de landbouw. 

Echter levert het wel risico’s op voor de volksgezondheid, maar juist door het bewust zijn hiervan en het toepassen 

van de voorzorgmaatregelen moet het gebruik mogelijk zijn.  
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Bijlage 1.6 
 

Samenvatting van het artikel: Case study: design, operation, maintenance and water quality management of sus-

tainable storm water ponds for roof runoff. (Scholz, 2004)  

 

Het doel van deze case-studie is om het ontwerp van een regenwater vijversysteem te optimaliseren. De case 

studie gaat uit van een pilot. In deze pilot komt het afstromend hemelwater van het huis en de garage terecht in 

een stap terecht in een slibvangbak en gecombineerde natte en infiltratie vijver. (opp. vlakte van deze bebouwing 

is gezamenlijk 86m2). Deze vijvers zijn resp. 3,2 x 1,7 x 0,4 meter en 3,7 x 2,5 x 0,4 meter groot. De infiltratie vijver 

staat in droge periode droog en dient als overloop voor de natte vijver.  

De infiltratievijver is voorzien van begroeiing. Daarnaast zijn in de natte vijver diverse vissoorten uitgezet.  

 

Metingen 

In de tuin zijn twee regenmeters geplaatst, de uitkomsten van deze meters werden vergeleken met het meteoro-

logisch instituut.  

Daarnaast zijn metingen gedaan naar de infiltratie eigenschappen van de infiltratie vijver. Hiervoor is een eenvou-

dig infiltratieapparaat ontworpen. De infiltratiecapaciteit is twee wekelijks gemeten.  

Daarnaast werden dagelijks monsters genomen op een verscheidenheid aan parameters.  

 

Capaciteit 

De slibvangbak en de natte vijver hebben bij regenval een gezamenlijke capaciteit van 1,9 m³. Na berging hiervan, 

stroomt het water in de infiltratie vijver. Deze heeft een opslag capaciteit van 1,8 m³.  

 

Resultaten 

De case study gaat uit van een overstroming in eens in de 10 jaar. In deze situatie hangt daar een infiltratie eis aan 

van 28 cm waarbij een maximale opslag van 1,41m³ noodzakelijk is. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de 

vijvers niet zijn overgestroomd. Echter als men de standaard normen aanhoud, dan had de vijver zeker eenmaal 

overstroomd.  

De waterkwaliteit van de eerste vijver is acceptabel voor toepassing van hergebruik zoals toiletspoeling etc. De 

uitspoeling van het regenwater is minimaal vervuild maar kan wel vervuild worden door het sediment.  

 

Om te voorkomen dat de infiltratievijver vervuild wordt met algen is behandeling noodzakelijk. Dit kan middels 

een biologische behandeling of met een de aanwezigheid van stro (de aanwezigheid van stro verminderd de al-

gengroei door dat het een cocktail van fytotoxische stoffen worden vrijgegeven.  

De vijver zal regelmatig schoongemaakt moeten worden om een goed functioneren te waarborgen. Dit onderhoud 

is het meest effectief in het voorjaar en de herfst.  

 

Conclusie 

Het beschreven systeem is een geslaagd ontwerp met een goede exploitatie. Het ontwerp heeft alleen gewerkt 

doordat extra ruime voorzieningen zijn opgenomen (hoger dan voorgeschreven). Het water in de natte vijver is 

geschikt voor duurzaam hergebruik zonder speciale voorzuivering. Afstromend regenwater heeft geen uitgebreide 

behandeling nodig voor het toegepast kan worden. Wel dient de vijver regelmatig onderhouden te worden om 

algengroei tegen te gaan.  
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Bijlage 1.7 

 

Samenvatting van het artikel: Application of a metal membrane for rainwater utilization: filtration characteristics 

and membrane fouling. (Kim et al, 2005)  

 

Het onderzoek gaat in op een nieuwe manier van het zuiveren van regenwater doormiddel van een metal mem-

braamfiltratie.  

Metaal membraamfiltratie heeft een aantal unieke voordeelden, te weten: bestand tegen hoge druk en tempera-

tuur, lange levensduur en kunnen batchgewijs werken (langere tijd droog staan is geen probleem).  

 

Experiment 

Het regenwater is verzameld van drie locaties, te weten: regenwater opgeslagen in een tank, afvloeiend regenwa-

ter van dak en afvloeiend regenwater afkomstig van een daktuin. Voor de testen is metaal membraam gebruik van 

de onderneming FiberTech met behandeling met ozon. Om de techniek te vergelijken met de conventionele poly-

meer membraamfilters is ook een filter geplaatst met een poriegrote van 0,1 qm.  

Na afloop zijn o.a. pH en geleidbaarheid gemeten naast een scala aan andere parameters.  

 

Resultaten 

De kwaliteit en het effect van de behandeling is bij vijf regenbuien bepaald. Het afstromend hemelwater van het 

dak zonder vegetatie heeft de beste kwaliteit. Het water in de opslagtank heeft de zelfde kwaliteit, alleen verschilt 

hierbij de geleidbaarheid en kleur. De afvoer van het dak bevat veel meer verontreinigende stoffen zoals nutriën-

ten en zware metalen. Deze verontreiniging lijkt afkomstig van de aanwezige bodemlaag.  

De 5 qm metaal membraan filratie heeft 78% efficiëntie. Met een behandelstap met toevoeging van ozon wordt 

bijna volledige inactiviteit van colibacteriën bereikt.  

 

In de studie is onderzocht of het mogelijk was om metalen membranen zonder ozon te gebruiken omdat ozonisa-

tie duurder is dan het conventionele chloor proces. Echter blijkt het proces met ozonisatie vele male effectiever. 

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt verder onderzoek gedaan naar de toepassing van metaal membraamfil-

tratie en ozonisatie.  

 

Verstopping 

De aangroei van het membraam wordt bepaald met behulp van filtratiemodellen. Deze modellen bevatten drie 

mogelijke risico’s: porievernauwing, porieverstopping en cake vorming.  

Hieruit blijkt dat het dichtgroeien van de poriën bij de filter met 0,1 qm veel sneller gaat dan bij de 0,5 qm. Terug-

spoelen en schoonmaken is dan noodzakelijk. Onderzoek naar hoe deze aangroei verkomen of verholpen moet 

worden loopt op dit moment nog.  

 

Conclusies 

Na aanleiding van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden over de toepassing van metaal 

membraamfiltratie in combinatie met ozoninjectie: 

- De filtratie werkt effectief en verminderd microbiële en verontreinigende deeltjes uit het regenwater. Zo-

dat het water geschikt is voor tuinieren en toiletspoeling.  

- De filtratie met 5 qm werkt beter doordat de poriën niet snel verstopte met het afstromende hemelwater 

van het dak en dakterras.  

- Bij een continue werking is geconstateerd dat de belangrijkste problemen de porieverstoppingen waren 

middels aangroei.  
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Bijlage 2 
 

7 artikelen en toepasbaarheid. 

Om een juiste afweging te maken tussen de gevonden methoden en technieken is een tabel opgesteld waarin een 

afweging wordt gemaakt. Deze afweging wordt gemaakt op de volgende punten: toepasbaar binnen de hoeveel-

heid effluent (en fluctuatie hiervan), toepasbaar binnen het Nederlandse klimaat, ruimtebeslag en gemakkelijke en 

handzame werking. Voor de afweging is gebruik gemaakt van de methode en technieken die omschreven zijn in 

hoofdstuk 4 “BOK duurzaam watergebruik”. Een extra opmerking daarbij is dat niet alle artikelen meegenomen zijn 

in deze matrix. Dit omdat een aantal artikelen achtergrond informatie geven over het probleem en niet zozeer een 

techniek of methode beschrijven over het hergebruik van grijs-, zwart-, en regenwater.  

 

Techniek Effluent 

aanbod 

Klimaat Ruimtebe-

slag 

Werking Verder 

uitwerken 

Ghumi, 2010 + -- 0 + Nee  

Ronon, 2009 ++ 0 -- + Nee 

Goddard, 2006 +/- 0 + + Ja 

Masi, 2009 + 0 -- + Nee 

Punto, 2009 + 0 0 ++ Ja 

Vinnera en Jonsson, 

2002 

+ 0 + ++ Ja 

Pronk en Kone, 

2009 

+ -- - + Nee 

Meinzinger, 2009 + 0 + ++ Ja 

Winker, 2009 + 0 +/- + Ja 

Vos, 1988 + 0 0 - Nee 

Kim, 2007 ++ 0 + + Ja 

Scholz, 2004 ++ 0 -/+ + Ja 

+ = voldoet aan de eisen voor het EcoErf, ++ = voldoet perfect, 0 = geen invloed, - = voldoet niet, -- = voldoet totaal 

niet.  

 

Ghumi, 2010. Greywater treatment in a series anaerobic – aerobic system for irriggatioon. 

Het artikel beschrijft een aerobe en anaeroob systeem voor de reiniging van grijswater. Echter staat het systeem in 

Jordanië en werkt juist goed door de hoge omgevingstemperatuur. Daardoor is het systeem niet geschikt  voor het 

Nederlandse klimaat. 

 

Ronon, 2009. Greywater disinfection with the environmentally friendly Hydrogen Peroxide Plus (HPP).  

Het artikel beschrijft een mogelijkheid van een extra zuiveringsstap na een wetland. Aangezien een wetland niet 

mogelijk is binnen het EcoErf, doordat het te veel ruimte in beslag neemt, is dit systeem niet geschikt.   

 

Goddard, M. 2006. Urban greywater reuse at the D’LUX Development.  

Het artikel beschrijft een onderzoek dat uitgevoerd naar een toepassing van een zuiveringssysteem wat toegepast 

is in een appartementencomplex. Het wateraanbod binnen dit systeem komt niet geheel overheen met het aan-

bod wat het EcoErf kan leveren, echter een kleinschaliger systeem is wel mogelijk. Daarnaast neemt het systeem 

weinig ruimte in. De gegevens uit dit artikel zijn verwerkt in de resultaten van het onderzoek.  

 

Masi, F. 2009. Water reuse and resources recovery: the role of constructed wetlands in the Ecosan approach. 

Dit artikel beschrijft een zuiveringssysteem middels een wetland. Een wetland echter neemt een groot gedeelte 

van het terrein rondom het EcoErf in beslag, wat niet wenselijk is. 

 

Pinto, U. et al. 2009. Effects of greywater irrigation on plant growth, water use and soil properties. 

Het artikel beschrijft niet zo zeer een zuiveringssysteem maar meer de toepassing van grijswater in de landbouw. 

Juist door deze effectieve toepassing is besloten om de gegevens van dit artikel te verwerken in het rapport.  

 

Vinneras en Jonsson. 2002. The performance and potential of faecal separation and urine diversion to recycle plant 

nutrients in household wastewater. 
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Dit artikel beschrijft een scheidingssysteem in toiletten. Het systeem past binnen het wateraanbod en ruimtege-

bruik van het EcoErf. Daarnaast werkt het systeem gemakkelijk en is het gebruiksvriendelijk. De uitkomsten van dit 

artikel zijn verwerkt in het rapport. 

  

Pronk, W. en Kone, D. 2009. Options for urine treatment in developing countries.  

Dit artikel beschrijft een systeem voor het gebruik van urine voor bemesting in ontwikkelingslanden. Echter wordt 

in dit systeem gebruik gemaakt van een op zonne-energie werkende zuiveringsstap. Dit is in Nederland niet realis-

tisch gezien het aantal zonuren en -kracht. Om deze reden is het artikel niet meegenomen in de verdere uitwer-

king.  

 

Meinzinger, F. et al. 2009. No waste, but a resource: Alternative approaches to urban sanitation in Ethiopia.  

Dit onderzoek gaat in op het hergebruik van urine en feces in de landbouw en ondersteunt ook het onderzoek van 

Vinneras en Jonsson. Het systeem past qua effluentaanbod, ruimtebeslag en werking aan de eisen van het EcoErf. 

Het klimaat heeft geen invloed op deze oplossing. Gezien deze punten is besloten om dit artikel op te nemen in de 

resultaten van dit onderzoek. 

 

Winker, M. et al. 2009. Fertiliser products from new sanitation systems: Their potential values and risks. 

Dit artikel beschrijft het onderzoek naar het gebruik van zwartwater en de risico’s die hieraan kleven. Daarnaast 

biedt het oplossingen voor deze risico’s. Het beschreven systeem past binnen het effluentaanbod, ruimtebeslag en 

werking. Het klimaat heeft geen invloed op beschreven technieken. Om deze redenen is dit artikel verder uitge-

werkt.  

 

Vos, G. et al. 1998. Treatment of canal water with ultrafiltration to produce industrial and household water.  

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar het gebruik van kanaalwater voor industriële processen en huishoudelijk 

gebruik. Aangezien het EcoErf niet naast of in de nabijheid is gelegen van een kanaal, is deze oplossing niet ge-

schikt.  

 

Kim, R.H. et al. 2005. Application of a metal membrane for rainwater utilization: filtration characteristics and 

membrane fouling.  

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de zuivering van regenwater voor het mogelijk maken van hergebruik. Het 

systeem wat toegepast wordt is eenvoudig te bedienen en is kleinschalig op te zetten. De gegevens van dit artikel 

zijn gebruikt om een antwoord te vinden op de hergebruikmogelijkheden van regenwater.  

 

Scholz, M. 2004. Case study: design, operation, maintenance and water quality management of sustainable storm 

water ponds for roof runoff.  

Dit artikel beschrijft een case-study naar de werking van een infiltratie voorziening. Deze voorziening kan ook toe-

gepast worden om het regenwater te infiltreren op en rondom een EcoErf. De gegevens uit dit artikel zijn gebruikt 

om de infiltratievoorziening bij het EcoErf verder voor te geven. 
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Bijlage 3 
 

Berekeningen 

Om het regenwater te infiltreren is via (Internet, Waterloket) een berekening gemaakt voor te bepalen hoe groot 

de infiltratie voorziening moet zijn.  

 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende formule: Afvoerdebiet = infiltratiecapaciteit X infiltratieoppervlakte 

         Afvoerend verhard oppervlakte 

Infiltratiecapaciteit is 20 mm/h. voor fijne zandgrond. 

Infiltratieoppervlakte is 350 m². 

Afvoerend verhard oppervlakte is in worst-case scenario 10.000 m². 

 

Dat maakt de volgende berekening: 0,7= 20 X 350  

                10.000 

 

Dit afvoerdebiet (0,7) is terug te lezen in de onderstaande tabel. Als deze aangehouden wordt, moet om een over-

stroomperiode van eens in de 5 jaar te behalen een capaciteit van 3,5 m³ per 100m² aanwezig te zijn. Voor het 

EcoErf is dit dus 350m³. Uitgaande van een ondiepe voorziening van 0,5 meter diep, dient de oppervlakte van deze 

voorziening 700 m² (20 m X 35 m X 0,5 m (lxbxd) groot te zijn.  

 

 
 

 

 



Bijlage 4 
Overzicht verbruik waterstromen 

Drinkwater         

Drinkwater wordt gebruik voor: Hoeveelheid in liters p.p./p.d. p.j. / EcoErf/m3 Afvoer naar: Hoeveel in m3 

Wastafel 5,3 53 grijswatercircuit 53 

Kleding wassen (hand) 1,7 17 grijswatercircuit 17 

Afwassen (hand) 3,8 38 grijswatercircuit 38 

Voedselbereiding 1,7 17 grijswatercircuit 17 

Koffie en Thee 1,2 12 opname 0 

Waterdrinken 0,6 6 opname 0 

Overige keukenkraan 5,3 53 grijswatercircuit 53 

Totaal 19,6 197 Hoeveelheid afvoer naar grijswatercircuit: 178 

Grijswater         

Grijswater wordt gebruikt voor: Hoeveelheid in liters p.p./p.d. p.j. / EcoErf/m3 Afvoer naar: Hoeveel in m3 

Toiletspoeling 37,1 374 zwartwater circuit 374 

Tuinkraan - 100 verdamping / opname   

Besproeing landbouw - 70 verdamping / opname   

Totaal 37,1 544     

Regenwater         

Regenwater wordt gebruikt voor: Hoeveelheid in liters p.p./p.d. p.j. / EcoErf/m3 Afvoer naar: Hoeveel in m3 

Bad/douche 52,3 527 Grijswatercircuit 527 

Vaatwasser 3 30 Grijswatercircuit 30 

Wasmachine 15,5 156 Grijswatercircuit 156 

Totaal 70,8 713 Hoeveelheid afvoer naar grijswatercircuit: 713 

Balans         

  Verbruik in m3 p.j. Levering in m3 p.j.  Tekort of overschot   

Drinkwater 197 0 -197    

Grijswater 544 891 347    

Regenwater 713 8330 7617    

     

Conclusie:     

Er wordt op het EcoErf ongeveer 197 m3 drinkwater per jaar verbruikt, de overschotten van grijs- en regenwater worden geinfiltreerd. De infiltratievoorziening moet 

voldoen groot zijn om ongeveer 8.000 m3 te kunnen infilteren op jaarbasis.  

Bronvermelding zie hoofdstuk 5.1.     



Bijlage 5 
 

Overzicht  installaties. 

 

Zwart water 

productie 

Scheiden urine en 

feces middels 

Aqautron systeem 

Feces omzet-

ten in compost 

Urine zuivering 

Middels een verblijftijd van 

twee maanden in een opslag 

tank van 2m³. (aantal tanks 3) 

Afvoer naar het land 

 

Grijswater 

productie 

Buffertank 

van 5m³ 

Granulaat-

filter 

Membraam 

en UV-Filter 

Opslag en geschikt voor hergebruik. 

Opslagruimte is minimaal 150m³ groot. 

Regenwater 

opvang 

Membraam 

en ozonfil-

Opslag en geschikt voor 

hergebruik. Opslagcapaciteit 

is minmaal 80m³ groot.  

Restant 

afvoer naar 

infiltratie 


