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Met deze Sanitatie Nieuwsbrief wil LeAF (Lettinga Associates Foundation) u informeren 
over de projecten, activiteiten en ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van 
Nieuwe Sanitatie in Nederland en daarbuiten. 
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G. Zeeman professor nieuwe publieke sanitatie 

 
Prof. Dr. ir. Grietje Zeeman is benoemd tot persoonlijk hoogleraar Nieuwe publieke 
sanitatie aan Wageningen Universiteit. In haar  inaugurele rede, getiteld: “New Sanitation, 
bridging cities and agriculture”, die zij op 13 september jl. uitsprak, pleitte prof. Zeeman 
voor het koppelen van stad en platteland door water en nutriënten uit huishoudelijk 
afval(water) terug te winnen en daarna te gebruiken in de landbouw. Het, op een 
hygiënisch verantwoordde manier, sluiten van kringlopen is in deze tijden van toenemende 
grondstof schaarste van groot belang. LeAF is blij met de versterkte aandacht op dit 
vakgebied en wenst Grietje Zeeman veel succes in deze nieuwe functie. 
 
 

Naar boven ↑ 
 
Ontwikkelingen Nieuwe Sanitatie 
 
Wat is Nieuwe Sanitatie? 
In Nieuwe Sanitatie wordt afvalwater niet beschouwd als afval maar als grondstof. Water, nutriënten en 
energie in het huishoudelijk afvalwater worden zoveel mogelijk teruggewonnen en optimaal benut voor 
duurzaam, lokaal (her)gebruik. Veelal is dit gebaseerd op scheiding aan de bron van grijs, zwart en 
eventueel geel water (urine). LeAF beschikt over de expertise en ervaring om deze innovatieve Nieuwe 
Sanitatie systemen in de praktijk te helpen brengen voor talloze situaties. De keuze voor een bepaalde 
technologie of combinatie van technologieën hangt hierbij sterk af van de schaalgrootte, omgeving, 
betrokkenheid eindgebruikers, organisatie en management. 
 
Nederland 
In het afgelopen jaren is de belangstelling voor Nieuwe Sanitatie duidelijk toegenomen. Steeds meer 
overheden, organisaties en bedrijven realiseren zich dat Nieuwe Sanitatie een serieus te overwegen 
alternatief is met het oog op doelmatigheid en duurzaamheid. Een mijlpaal werd bereikt met de opening 
van de Nieuwe Sanitatie installatie voor 250 woningen in Sneek op 18 november 2011 door Prins Willem-
Alexander (zie ook www.waterschoon.nl). Andere concrete voorbeelden waarin Nieuwe Sanitatie recentelijk 
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is toegepast zijn het NIOO-kantoorgebouw in Wageningen en het Villa Flora kantoorgebouw in Venlo. Ook 
zijn er diverse projecten in gang gezet, voor 
scholengemeenschappen, nieuwbouwwijken, 
een  bedrijventerrein, een ziekenhuis en een landelijk gebied. 
Situaties met elk hun specifieke kenmerken en sanitatie-
oplossingen, en waar praktijktoepassing en doorontwikkeling 
soms hand in hand gaan. Voor opdrachtgevers zoals 
woningcorporaties, gemeenten, waterschappen en bedrijven 
heeft LeAF in deze projecten gekeken naar technologische en 
financiële haalbaarheid van Nieuwe Sanitatie, is pilot- of 
demonstratieonderzoek begeleid, hebben we de juiste partijen 
bij elkaar gebracht en van adequate informatie voorzien, of zijn 
we op zoek gegaan naar aanvullende financiering.  

Ontwikkelingslanden 
Het helpen verbeteren van sanitatie in ontwikkelingslanden is één van de ideële doelstellingen van LeAF. 
Gezien de totaal andere setting is de aanpak heel verschillend dan voor nieuwe sanitatie in Nederland. In 
een Partners voor Water project is samen met Safi Sana, pilotonderzoek gedaan naar een concept voor 
inzameling en verwerking van toiletafvalwater en organische reststromen tot waardevolle producten 
(energie, meststoffen). In dit project wordt nadrukkelijk gekeken naar hergebruik van geproduceerde 
meststoffen in de landbouw. Dit onderdeel van de kringloopsluiting verdient veel meer aandacht, ook in 
komende projecten. Daar zetten we als LeAF extra op in. Ook willen we onze rol versterken in het beter 
laten verlopen van besluitvorming rond sanitatie, vooral door eindgebruikers en autoriteiten veel nauwer bij 
technologiekeuzes te betrekken.  
 
Meer informatie over Nieuwe Sanitatie: Jan Weijma (jan.weijma@wur.nl) 
 
Naar boven ↑ 
 

Armhoede Duurzaam Energie Landschap: Innovatieve waterpilots 
 
Met het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) wordt er in de gemeente Lochem 
gestreefd naar een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Het thema “Water” binnen het 
project ADEL richt zich op  een duurzamere en doelmatiger omgang met huishoudelijk afvalwater in het 
buurtschap. Dit thema heeft landelijke relevantie. De huidige oplossingen voor afvalwater in het 
buitengebied in Nederland (drukriolering en IBA’s) blijken vaak weinig duurzaam en onvoldoende 
doelmatig. Daarbij komt nog dat de komende jaren op veel plaatsen, net zoals in Armhoede, de 
drukriolering aan vervanging toe is, wat enorme kosten met zich mee brengt. Ook IBA-systemen blijken 
vaak kostbaar in onderhoud en beheer, en is de werking vaak onvoldoende.  
 
In het project worden een aantal waterpilots voorbereid op huishoudschaal waarbij 

bewonersparticipatie,  beperking van het waterverbruik, scheiding aan 

de bron en hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol spelen. Bij 
deze waterpilots zijn de bewoners van Armhoede, de projectgroep 
ADEL/themagroep water, de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en 
IJssel, STOWA en LeAF actief betrokken. De meest innovatieve 
elementen van de van deze pilots zijn:  
1. Bewonersparticipatie: bewoners hebben een sterke en bepalende 
stem in de besluitvorming en uitvoering van de pilots.  
2. Compacte en eenvoudige zuivering van toiletwater.  
3. Mogelijk hergebruik van water.  
4. Terugwinning van meststoffen voor de landbouw.  
 

LeAF is onder meer betrokken bij het inventariseren van eisen, wensen en verwachtingen van bewoners en 
het ontwerp, uitvoering en monitoring van de pilots. Het uitgangspunt is dat de pilotresultaten toepasbaar 
zijn op meer locaties, zowel binnen Armhoede als elders. Op deze manier kan op termijn in het landelijk 
buitengebied duurzamer met water worden omgegaan op een door de gebruikers geaccepteerde wijze. 
 
Meer informatie: Jan Weijma (jan.weijma@wur.nl) 
 
Naar boven ↑ 

Voorbeeld toepassing Nieuwe Sanitatie: 
NIOO-KNAW gebouw 

 

Mogelijke pilot locatie Armhoede 
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Medicijnverwijdering ziekenhuisafvalwater 
 
De laatste jaren is er veel discussie op nationaal en internationaal niveau, en zowel op wetenschappelijk 
gebied als in het publieke domein over de emissies en effecten van de farmaceutische stoffen in het milieu. 
Eén van deze discussiepunten is de rol en bijdrage van ziekenhuizen en andere puntbronnen, waar 
medicijnen in een verhoogde concentratie in het riool worden geloosd door de relatief hoge consumptie 
ervan op deze locaties. Een deel van de medicijnresten in het rioolwater wordt in een conventionele 
afvalwaterzuivering niet of onvolledig verwijderd.  
 
Het Waterschap Groot Salland heeft binnen het KRW project SLIK (Sanitaire Lozingen Isala Klinieken) en 
het Europese Interreg project PILLS (Pharmaceutical Input and elimination from Local Sources) onderzoek 
verricht naar de verschillende technieken waarmee farmaceutische reststoffen kunnen worden verwijderd 
uit ziekenhuisafvalwater. Haar partners hierbij zijn de Isala Klinieken, gemeente Zwolle, Vitens, RIVM, 

STOWA, provincie Overijssel en het Ministerie  van Verkeer en Waterstaat. In het 

project, dat nu in de afrondingsfase is, was de rol van LeAF het uitwerken van het 
onderzoeksplan en de interpretatie van resultaten met betrekking tot de 
medicijnverwijdering.  
 
Het onderzoeksproject omvatte de bouw van een demonstratie-installatie voor de 
volledige decentrale behandeling van ziekenhuisafvalwater van de Isala Klinieken in 
Zwolle. Met deze on-site afvalwaterzuiveringsinstallatie is de verwijdering van 
medicijnen onderzocht met een membraan bioreactor in combinatie met één of 
meerdere van de volgende geavanceerde waterzuiveringstechnieken: actief 
koolfiltratie, ozon (+ H2O2), UV + H2O2  en omgekeerde osmose. Met dit onderzoek 
is inzichtelijk gemaakt welke mate van medicijnverwijdering mogelijk is met 
verschillende combinaties van technologieën en welke kosten daarmee gemoeid 
zijn.  

 
Meer informatie: Katarzyna Kujawa (katarzyna.kujawa@wur.nl)  
 
Naar boven ↑ 

 

Duurzame sanitatie onderwijspark Meppel 
 
Nieuwbouw van instellingen en woongebouwen biedt de mogelijkheid om innovatieve oplossingen op het 
gebied van sanitatie in de praktijk toe te passen. Voor de nieuwbouwplannen van het onderwijspark Ezinge 
in Meppel is in dit kader gekeken welke kansen er zijn om duurzaam en innovatief om te gaan met het 
toiletafvalwater. In een verkennende studie voor Waterschap Reest & Wieden en Woonconcept Vastgoed 
heeft LeAF de mogelijkheden voor decentrale behandeling van toiletafvalwater van het onderwijspark op 
technologisch en economisch gebied geëvalueerd. Het voorgestelde procesontwerp richt zich 
op  verwijdering van organisch materiaal en stikstof uit toiletafvalwater. Verwijdering van fosfaat was van 
minder belang gezien de toekomstige struvietinstallatie op de centrale slibbehandeling van het waterschap. 
Door de gescheiden inzameling van toiletafvalwater met vacuümtechnologie behoorde onder meer winning 
van biogas via anaerobe behandeling van het water tot de mogelijkheden. De vergelijking van de jaarlijkse 
kosten van het nieuwe concept met de kosten van een conventionele sanitatiesysteem leidde tot de 
identificatie van de meest interessante mogelijkheden. Het bleek onder andere dat de zuiveringsheffing met 
meer dan 50% kan worden teruggebracht en dat het leidingwaterverbruik met ca. 80% kan worden 
verminderd.  
 
Meer informatie: Jan Weijma (Jan.Weijma@wur.nl) 
 
Naar boven ↑ 
 

Duurzame sanitatie bedrijventerrein Venlo 
 
Voor bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo heeft de gemeente Venlo een aantal 
duurzaamheidsambities geformuleerd waaronder een duurzame omgang met water en afvalwater. In dit 
kader heeft LeAF een voorstudie uitgevoerd naar de technologische en economische haarbaarheid voor 
duurzame inzameling en behandeling van rioolwater voor dit bedrijventerrein. Hierbij is gekeken naar de 

 

Aktief koolfilter in  
PILLS/SLIK project 
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technologische mogelijkheden om zwart water gescheiden in te zamelen, decentraal te behandelen, na te 
zuiveren met een helofytenfilter en het eindproduct te infiltreren. Voor het grijswater afkomstig van 
wastafels, douches en keukens is gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze per bedrijf separaat in te 
zamelen en te behandelen in een helofytenfilter met infiltratie van het gezuiverde water. De voordelen van 
dit concept in vergelijking met de conventionele omgang met afvalwater zijn minder waterverbruik, 
energiesparing, en een bijdrage aan de kringloopsluiting van nutriënten. Daarnaast is het concept ook 
economisch interessant omdat op het uitgestrekte bedrijventerrein kan worden bespaard op de aanleg van 
conventionele riolering. De indicatieve kosten voor deze duurzame sanitatie zijn lager dan die van de 
conventionele omgang met afvalwater door onder meer besparing op de rioleringskosten, de 
zuiveringsheffing en het waterverbruik. Het project geeft hiermee aan dat bij nieuw te ontwikkelen 
bedrijventerreinen er via Nieuwe Sanitatie kansen zijn om op kosten en grondstoffen te besparen.  
 

Meer informatie: Jan Weijma (Jan.Weijma@wur.nl) 
 
Naar boven ↑ 
 
 

Colofon 
Lettinga Associates Foundation (LeAF) is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor de 
ontwikkeling en implementatie van duurzame milieutechnologieën gericht op het terugwinnen en 
hergebruiken van waardevolle stoffen in afval en afvalwater.  
  
Deze sanitatie nieuwsbrief wordt gestuurd aan opdrachtgevers, relaties, en andere geïnteresseerden op 
het gebied van Nieuwe Sanitatie. 
 
Aanmelden/afmelden voor deze nieuwsbrief? 
Voor een aan- of afmelding van deze nieuwsbrief graag een e-mail sturen naar  
info@leaf-water.org. 
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