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Bekroonde presentatie op internationale symposium CIB W062 2017

Niet alle waterbesparende 
toiletten besparen

Wereldwijd bestaan vele initiatieven om water te besparen. Eén van de maatregelen 

is het reduceren van het volume spoelwater bij closets. Ook dit is een ontwikkeling 

die wereldwijd plaats vindt, er zijn zelfs testen bekend met een spoelvolume van 

3 liter. Maar wat is het effect van het reduceren van het spoelvolume van 6,8 

liter naar 4,8 liter in bestaande woningen,hoe ervaren de bewoners deze nieuwe 

closetcombinaties  en wat zijn de gevolgen voor de gebouwriolering? Van de 

universiteit van São Paulo heeft ir. Isabella Pastore Valêncio onder leiding van 

de prof. Orestes Marraccini Gonçalves deze effecten onderzocht. Het onderzoek 

bestaat uit onderdelen; een laboratoriumtest en een veldtest gedurende acht 

maanden in tien woningen. De aansluitende veldtest biedt het voordeel dat de 

ervaringen uit de praktijk kunnen worden vergeleken met de resultaten uit de 

laboratoriumtest. De presentatie van Valêncio op het symposium CIB W062 in 

Haarlem werd als beste bekroond. 
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Ir. I. (Isabella) Pastore Valêncio, University of São Paulo, Brazil
Vertaling en bewerking: 
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De groeiende schaarste aan natuurbronnen, 
waaronder water, neemt ten gevolge van de 
toename van de wereldbevolking toe. Deze 
schaarste is een drijfveer voor velen om te 
zoeken naar maatregelen om  het gebruik 
van water te beperken. De initiatieven om 
het watergebruik te beperken zijn te verdelen 

in maatregelen die afhankelijk zijn van een 
gedragsverandering van de gebruikers en in 
maatregelen die geen gedragsverandering 
vereisen. Initiatieven die niet afhankelijk zijn 
van een gedragsverandering van de gebruikers 
maar afhankelijk zijn van de watertoevoer, 
zoals technische oplossingen, blijken meer 

effectief, en leiden gedurende de levensduur 
van het product tot een efficiënt watergebruik. 
Het toepassen van waterbesparende appara-
tuur houdt in dat met een beperkte hoeveel-
heid water een effect wordt bereikt dat niet ten 
koste mag gaan van de gevraagde prestatie en 
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.
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  ZOEKTOCHT NAAR REDUCTIE 
SPOELVOLUME

Ondanks de bereikte waterbesparingen met 
closetcombinaties de afgelopen decennia blijft 
de toiletspoeling verantwoordelijk voor het 
grootste aandeel in het waterverbruik (circa 
42 % in Nederland) per persoon per dag thuis. 
Een reductie van het spoelvolume vereist 
kennis van de karakteristieken van de afval-
waterstroom in de gebouwriolering omdat de 
gevolgen vaak over het hoofd worden gezien. 
In Brazilië is een 6,8 liter spoeling gemeengoed 
geworden en nu ontstaat een trend naar 4,8 
liter spoeling.

  TRANSPORT VAN VASTE DELEN 
IN AFVOERLEIDING

Het is essentieel om afzetting van vaste delen 
in de leidingen van de gebouwriolering te voor-
komen omdat dat de afzettingen opeenhopen, 
de afvoerleiding aan de binnenkant ruw wordt 
en daardoor de doorstroming wordt beperkt. 
Dit kan op termijn leiden tot verstoppingen. 
Omdat in de afvoerleiding een complex 
stromingspatroon optreedt is een analyse 
vooraf van de gevolgen van de reductie van 
het spoelvolume complex, zo niet onmogelijk. 
Aangezien de volumestroom varieert met 
de tijd en varieert zodoende de waterhoogte 
en de stroomsnelheid in de leiding. Bij lage 
stroomsnelheden zakken de vaste delen naar 
de bodem van de leiding. Bij het ontwerp van 
de gebouwriolering moet rekening worden 
gehouden met een minimale stroomsnel-
heid om zelfreiniging te garanderen. Deze 
randvoorwaarden worden kritisch als het 
spoelvolume afneemt.
De afgelopen jaren is het spoelvolume van 
closets drastisch gedaald, wat bij meerdere 
bestaande projecten tot problemen leidde. De 
afname van het spoelvolume heeft gevolgen 
voor de prestaties van het afvoersysteem, 
met name voor het transporteren van de vaste 
delen in de leidingen.

  EVALUATIE EFFECT VAN 6,8 L 
NAAR 4,8 L SPOELING 

Het vervangen van een closetcombinatie met 
6,8 l spoelvolume door een closetcombinatie 
met een 4,8 l spoelvolume leidt theoretisch tot 
een waterbsparing van 2 l per spoeling. Echter, 
de afname van het spoelvolume moet worden 
gekoppeld aan de reinigende eigenschappen 
van de closetcombinatie, zodat de afname tot 
uitdrukking komt in de totale waterbesparing 
per persoon per dag. Als het closet na één 
spoeling naar het oordeel van de gebruiker niet 
schoon is, wordt nog een keer gespoeld.
Dit onderzoek focust op laboratoriumtesten en 
een veldtest in woningen bij de vervanging van 

closetcombinaties met een 6,8 l spoeling door 
closetcombinaties met een 4,8 l spoeling, met 
als doelstelling een verificatie van het waterge-
bruik door de bewoners en het monitoren van 
de werking van de afvoerleidingen in en buiten 
de woningen.

  LABORATORIUMTEST
De laboratoriumtest bestaat uit twee fases:
-  In fase 1 wordt de spoelwerking van verschil-

lende closetcombinaties onderzocht.
-  In fase 2 wordt de transportafstand van vaste 

delen in de afvoerleiding gemeten.

In totaal zijn twintig verschillende closetcom-
binaties van verschillende fabrikanten met 
een 4,8 l spoeling getest. Onder de gesteste 
closetcombinaties bevinden zich types die op 
dit moment op markt zijn in Brazilië en speci-
fiek ontworpen voor 4,8 l spoeling. En een paar 
types zijn ontworpen voor een 6,8 l spoeling 
waarbij in het spoelreservoir de spoeling hand-
matig is ingesteld op 4,8 l.
Uit de testen blijkt dat de meeste closets 
schoonspoelden maar slecht presteerden ten 
aanzien van de transportafstand in de afvoer-
leiding. De tesresultaten zijn als volgt samen 
te vatten:
-  Met betrekking tot de reiniging van de schotel 

(testen met verschillende materialen: korrels, 
ballen, en een pasta). Negentien closets 
doorstonden de test (95%), slechts één 
closet niet.

-  Bij één closet voldeed het waterslot niet aan 
de eisen. De waterhoogte was 24% lager dan 
vereist. 

-  Bij vier closets werd niet voldaan aan de 
gewenste minimale transportafstand van 
10 meter voor de vaste testlichamen. De 
waterstroom was niet krachtig genoeg om de 
testlichamen over een afstand van inmaal 10 
meter te transporteren. Dit wijst op een groot 
risico van verstopping bij de toepassing van 
clostecombinaties met een laag spoelvo-
lume De gemeten transportafstanden waren 
gemiddeld 36% lager dan het normatieve 
minimum van 10 meter.

Van de twintig geteste closetcombinaties 
doorstonden dertien closetcombinaties alle 
laboratoriumtesten.

Als tweede stap in fase 1 werd een reininigs-
test uitgevoerd met een sojabonenpasta en 
vier proppen closetpapier (proppen van zes 
velletjes closetpapier). Tijdens deze test wordt 
het aantal spoeling geteld die nodig zijn om 
al het materiaal uit een achtien meter lange 
leiding te verwijderen. Het aantal benodigde 
spoelingen varieerde tussen de twee en zes. 
Slechts vijf van dertien closetcombinaties 
voldeden aan de eisen.

De derde stap in fase 1 is een test van de 
afvoerkarakteristiek van de volumestroom uit 
het reservoir. Eén reservoir faalde vanwege 
lekkage. Deze lekkage leidt tot onnodig veel 
watergebruik. Het water stroomt vanuit het 
reservoir in het closet buiten het het gezichs-
veld van de gebruiker.
Dat closetcombinaties niet voldoen aan de in 
Brazilië gestelde eisen wijst op de noodzaak 
van controles van producten. Alle closetcom-
binaties ontworpen voor een 6,8 l spoeling 
falen bij een 4,8 l spoeling. Dit bewijst dat 
het simpel beperken van het spoelvolume 
geen betrouwbare maatregel is om water te 
besparen. Nadat alle laboratoriumtesten zijn 
uitgevoerd, blijven slechts vijf closetcombina-
ties over die voldoen aan de eisen. 

  VELDTEST
De veldtest heeft meerdere doelstellingen:
-  Hoe functioneren de closetcombinaties, 

die voldoen aan de laboratoriumtesten, in 
het veld? Dit in relatie tot de verwachtte 
waterbesparing en het tot tevredenheid 
functioneren.

-  Een vergelijking van de testresultaten in het 
laboratorium en de resultaten verkregen in 
de praktijk.

-  Is er daadwerkelijk een waterbesparing en 
hoe werkt de reductie van het spoelwater uit 
op het gebouw- en buitenrioleringssysteem?

Figuur 1. Aanzicht van de woningen van de testlocatie.
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Om de bovenstaande doelstellingen te 
bereiken is het watergebruik voor de spoe-
lingen gemeten en zijn video opnamen in de 
buitenriolering gemaakt. De test met de vijf 
closetcombinaties is uitgevoerd in een blok 
met tien woningen. Ieder type closetcombina-
tie is geplaatst op de eerste verdieping en de 
begane grond. Zie figuur 1.

Figuur 2 toont een bovenaanzicht van de 
woningen met terreinleidingen en mangaten 
voor de controle van het afvalwatersysteem.
Voorafgaand aan de test hebben de bewoners 
een enquete ingevuld om gegevens te verza-
melen omtrent het aantal bewoners, leeftijd 
en gebruikersgedrag. Een dergelijke enquete 
is zeer waardevol in de toekomst voor een 
analyse van het watergebruik.
Er is gestart met het registreren van het water-
gebruik in de woningen met de bestaande 
closetcombinaties met een 6,8 l spoeling over 
een periode van een maand. Dit is het uit-
gangspunt van het watergebruik per woning. 
Na deze maand zijn de bestaande closetcom-
binaties vervangen door 
closetcombinaties met een 4,8 l spoeling. Het 
watergebruik werd voortdurend geregistreerd. 
Tijdens de registratie is de bewoners wederom 

gevraagd een enquete in te vullen met vragen 
over de mate van tevredenheid over het 
product, heeft men behoefte aan een tweede 
keer spoelen, heeft men last van verstoppingen 
of zijn er andere klachten of ervaringen?
Het totale watergebruik werd herleid van de 
maandelijkse afrekeningen van het waterlei-
dingbedrijf. Op deze manier is het mogelijk 
het watergebruik van de closets te herleiden 
en om te bepalen of het totale watergebruik in 
de woningen daalt door het vervangen van de 
closetcombinaties.

  REGISTRATIE WATERGEBRUIK
De registratie van het watergebruik met de 
bestaande closetcombinaties start op 14 

Woning Watergebruik-
closet per dag 
bij spoeling 
6,8 l
(l)

Totale water-
gebruik per 
huis per dag.
Gemiddelde 
over laatste 
het jaar
(l)

Aandeel  
watergebruik 
toilet t.o.v. 
totaal
(%)

Watergebruik 
closet per dag 
per persoon bij 
6,8 l spoeling 
l/(persoon.
dag)

Aantal  
bewoners

3 35,0 92,3 37,90 17,5 2
5 23,9 141,0 17,00 12,0 2
7 37,9 220,5 17,20 12,6 3
11 56,8 992,3 (*) 5,70(*) 15,2 3,5
13 25,0 138,5 18,10 12,5 2
15 103,9 430,8 24,10 20,8 5
17 44,0 553,8 7,90 14,7 3
19 45,9 441,0 10,40 11,5 4
21 42,8 192,3 22,30 21,4 2
25 81,1 425,6 (*) 19,10(*) 27,0 3
gemiddeld 49,5 276,3 19,4 16,6 -

(*) In de woning is sprake van lekkage. De oorzaak is binnen het onderzoek niet te achterhalen. Deze 

waarden zijn niet meegenomen in de berekeningen van het gemiddelde.

Tabel 1. Watergebruik voor toiletspoeling met een 6,8 l spoeling.

Woning Watergebruik 
per dag bij 
spoeling 4,8 l
(l)

Totale water-
gebruik per 
huis per dag. 
Na vervangen 
closetcombi-
naties
(l)

Aandeel 
watergebruik 
toilet t.o.v. 
totaal  
(%)

Watergebruik 
per dag per 
persoon bij 4,8 
l spoeling  
l/(persoon.
dag)

Aantal  
bewoners

3 22,7 60,0 37,8 11,4 2

5 21,1 140,0 14,8 10,6 2

7 25,4 263,3 9,6 8,5 3

11 127,9 643,3*) 19,9*) 25,6 5 **)

13 36,9 130,0 28,4 18,5 2

15 114,1 360,0 31,7 22,8 5

17 58,5 596,7 9,8 19,5 3

19 63,5 330,0 19,2 15,9 4

21 33,2 130,0 25,5 16,6 2 ***)

25 78,3 440,0*) 17,8*) 26,1 3

gemiddeld 58,2 251,6 22,1 17,6 -

*) I n de woning is sprake van lekkage. De oorzaak is binnen het onderzoek niet te achterhalen. Deze 

waarden zijn niet meegenomen in de berekeningen van het gemiddelde.

**) Tijdens de registratie steeg het aantal bewoners t.o.v. het aantal genoemd in tabel 1.

***)  In deze woning verbleef regelmatig een extra bezoeker voor een lange periode.  

Tabel 2. Watergebruik voor toiletspoeling na het plaatsen van toiletten met een 4,8 l spoeling.

augustus 2015. Alle closetcombinaties hebben 
een 6,8 l spoeling. Uit de registratie blijkt dat 
per spoeling 6,8 l nodig is en er geen behoefte 
is om een tweede keer te spoelen. Hiermee 
komt de gemiddelde hoeveelheid water nodig 
voor de toiletspoelingen op 16,6 l per bewoner 
per dag. In tabel 1 staat het watergebruik per 
woning aangegeven. In twee woningen, 11 en 
25, is lekkage geconstateerd waar binnen het 
onderzoek de oorzaak niet te achterhalen was. 
Deze waarden zijn niet meegenomen in de 
berekeningen van het gemiddelde.
Na een maand zijn de tien nieuwe closetcom-
binaties met een 4,8 l spoeling geplaatst. Na 
de vervanging start wederom een registratie 
van het gebruik. Deze registratie duurt zeven 

Leiding 1:
Diameter 150 mm
Afschot 8,9 cm/m
Afstand mangat 1 tot mangat 2: 39,60 m

Leiding 2:
Diameter 150 mm
Afschot 1,4 cm/m
Afstand mangat 2 tot mangat 3:  27.85 m

Figuur 2. Bovenaanzicht van de woningen met 

de terreinleidingen.
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maanden en heeft twee doelstellingen:
Het evalueren van de kwaliteit van het 
product. Dit is uitgevoerd met een enquete 
met de vraag of de gebruikers behoefte hebben 
aan meerdere spoelingen,
Controleren of er daadwerkelijk sprake is van 
een waterrbesparing.

Uit de registratie volgt dat per spoeling het 
watergebruik op 4,8 l ligt, hetgeen overeen-
komt met de waarden zoals eerder gevonden 
tijdens de laboratoriumtest.
Nadat alle closetcombinaties zijn vervangen 
blijkt dat het gemiddelde watergebruik per dag 
per persoon is verhoogd tot 17,6 l l/(persoon.
dag). Zie tabel 2. Gedurende het onderzoek 
zijn de bewoners gevraagd naar hun ervaringen 
met de nieuwe closetcombinaties met 4,8 
l spoeling. Geen van de bewoners meldden 
problemen te hebben. Blijkbaar vindt men het 
heel normaal om meerdere keren te spoelen.

Alle meetresultaten in de tien woningen over-
wegende blijkt dat er gemiddeld geen sprake 
is van een waterbesparing door een reductie 
van het spoelvolume van 6,8 naar 4,8 l. In vijf 
van de tien woningen is een waterbesparing 
ten gevolge van de nieuwe closetcombinaties 
waar te nemen. In de woningen 11, 13, 15, 17, 
en 19 blijken de bewoners meerdere keren te 
spoelen.

Tabel 3 vergelijkt het dagelijks watergebruik 
van het toilet per persoon in elk huis. De 
positieve waarden in groen geven de besparing 
aan en de negatieve waarden in rood geven 
een stijging van het watergebruik aan. Globaal 
is het volgende waar te nemen:
Het watergebruik in de woningen 3, 5, 7, en 21 
wijzen op een duidelijke waterbesparing. 
Het watergbruik in woning 25 neemt slechts 
met 3% af, hetgeen beschouwt kan worden 
als constant. Echter in woning 7, met hetzelfde 
type toilet met 4,8 l spoeling, bedraagt de 
waterbesparing 33%.
De woningen 11, 13, 15, 17 en 19 tonen een 
toename van het watergebuik voor closet-
spoeling.

Het is duidelijk dat in de woningen waar 
meerdere spoelingen achtereen worden 
geregistreerd (woning 11, 13, 15, 17 en 19) het 
watergebruik voor de closetspoelig toeneemt. 
Als de bewoners zien dat de fecaliën niet goed 
wegspoelen of de schotel van de closetpot 
niet schoon is, spoelt men nog een of twee 
keer extra waardoor het watergebruik voor 
toiletspoeling stijgt. Een reductie van de hoe-
veelheid spoelwater treedt uiteraard alleen op 
als de bewoners eenmaal spoelen. 

Woning 
nummer

Closet  
nummer

watergebruik per dag per 
persoon l/(persoon.dag) Verschil in watergebruik

Toiletspoe-
ling 6,8 l

Toiletspoe-
ling 4,8 l

l/(persoon.
dag) (%)

3 11 17,5 11,4 6,1 35%
5 11 12,0 10,6 1,4 12%
7 2 12,6 8,5 4,1 33%
11 13 15,9 25,6 -9,7 -61%
13 13 12,5 18,5 -6 -48%
15 15 20,8 22,8 -2 -10%
17 15 14,7 19,5 -4,8 -33%
19 20 11,5 15,9 -4,4 -38%
21 20 21,4 16,6 4,8 22%
25 2 27,0 26,1 0,9 3%
gemiddeld 16,6 17,6 -1,0 -8%

Opmerking: De closetnummers corresponderen met de closets zoals aangegeven in figuur 1

Tabel 3. Watergebruik voor toiletspoeling per persoon.

Gedurende de registratieperiode is er geen 
direct verband waargenomen tussen het 
watergebruik voor closetspoeling en het 
totale watergebruik van het woonblok. Dit feit 
wordt verklaard omdat er meerdere lekkages 
waren in het waterleidingsysteem. Hoewel het 
gemiddelde watergebruik voor toiletspoeling 
niet daalde, nam het totale watergebruik van 
de woningen af met gemiddeld 24,7 l per dag.

  MONITOREN AFVOERSYSTEEM
Gedurende de veldtest zijn filmopnamen 
gemaakt in de leidingen van de buitenriolering. 
Dit filmmateriaal is gebruikt om te kijken of er 
bezinking van vaste delen waar te nemen is en 
of er verstoppingen optreden nadat de closets 
met 4,8 l spoeling zij gemonteerd.
Voor de vervanging van de closetcombinaties 
is de afvoerbuis gereinigd om te voorkomen 
dat oude aanslag in de buizen bijdraagt aan 
verstoppingen. In totaal zijn vijf video-opna-
mes gemaakt, een voorafgaand aan de vervan-

ging en vier daarna met tussenpozen van een à 
twee maanden.
Gedurende de registratieperiode van acht 
maanden constateert men een accumulatie 
van vaste delen in de leiding. Bij iedere opname 
na een bepaalde periode is een toename van de 
afzettingen zichtbaar. Deze afzettingen zijn het 
resultaat van de reductie van het spoelwater-
volume van 6,8 l naar 4,8 l:  de transportaf-
stand in de leiding neemt af.

Een vergelijking van de resultaten in de veld-
test met die van de laboratoriumtest geeft aan 
dat de closetcombinaties die drie of minder 
spoelingen vereisen voor het geheel verwijde-
ren van de sojabonenpasta uit de leiding van 18 
meter goed presteren in de veldtest.
Die closetcombinaties veroorzaken geen 
problemen voor de bewoners en leiden tot 
waterbesparing. Figuren 3.1 en 3.2 vergelij-
ken grafisch per woning de prestatie van de 
closetcombinaties tijdens de laboratoriumtest 

Figuur 3-1. Grafisch vergelijk van de closetcombinaties: het aantal spoelingen om de sojabonenpasta uit de 

leiding te verwijderen. 
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en de veldtest.
In woning 3 bedraagt de waterbesparing 35% 
door het vervangen van de closetcombinatie 
met 6,8 l spoeling door een met 4,8 l spoeling. 
Deze closetcombinatie met 4,8 l spoeling  
vereiste tijdens de laboratoriumtest twee 
spoelingen om alle sojabonenpasta uit 
de leiding van 18 meter te vewijderen. Dit 
bevestigt dat de closetcombinaties die drie of 
minder spoelingen vragen met de soja- 
bonenpastatest een waterbesparing tonen in 
de veldtest. Met uitzondering van woning  21 
met closetcombinatie 20 die, hoewel vier spoe-
lingen nodig zijn voor de sojabonenpastatest, 
toch een waterbesparing toont van 22%.

In dit onderzoek zijn vijf closetcombinaties 
getest. Dit aantal is te laag om van een echte 
correlatie te spreken. De onderzoelers stellen 
dat het onderzoek moet worden herhaald op 
een grotere schaal.

  CONCLUSIE
Bestaande onderzoeksresultaten concluderen 
dat closetcombinaties met een 4,8 l spoeling 
voldoen aan de normen en de wensen van 
de gebruikers. Dat is de reden waarom de 
Polytechnic School of the University of São 
Paulo het hier beschreven onderzoek heeft 
uitgevoerd als laboratoriumtest en veldtest. 
Zij wilden vaststellen of de beloofde water-
besparing wordt bereikt zonder de kans op 
afzettingen in de afvoerleidingen of zelfs 
verstoppingen.

Resultaten van laboratoriumtesten tonen aan 
dat sommige closetcombinaties voldoen aan 
de gewenste prestatie zoals beschreven in de 
normen. Er zijn dus producten op de markt die 
goed presteren met een gereduceerd spoel- 
volume. Echter, uit het onderzoek volgt ook 
dat 75% van de onderzochte closet- 
combinaties niet voldoen aan de minimale 
eisen van de bestaande normen. Dit geeft 
de behoefte aan van goede eisen en testen 
voor closetcombiaties én het daadwerkelijk 
regelmatig steekproefgewijs uitvoeren van 
deze testen. Alle closets ontworpen voor een 
spoelvolume van 6,8 liter faalden met een 
spoelvolume van 4,8 liter. Dit bewijst dat 
simpel het reduceren van het spoelvolume in 
het closetreservoir geen verantwoorde maat-
regel is om water te besparen.

De afname van het spoelvolume heeft nega-
tieve gevolgen voor de transportafstand in de 
afvoerleiding. Reductie van het spoelvolume, 
zonder te onderzoeken wat de consequenties 
zijn in het afvoersysteem, leidt tot afzetting 
van vaste stoffen op de bodem van de leiding, 

wat leidt tot verstoppingen.
Het vervangen van closetcombinaties met een 
spoelvolume van 6,8 l door closetcombinaties 
met een spoelvolume van 4,8 l leidt niet altijd 
tot een waterbesparing, in sommige vevallen 
neemt het watergebruik toe omdat de  
bewoners meerdere keren spoelen. Dit onder-
zoek geeft aan dat het besparen van water niet 
simpel het verminderen van het spoelvolume is.
Met video-opnamen is aangetoond dat in de 
afvoerleidingen vaste stoffen bezinken op de 
bodem van de leiding, zelfs bij een leiding met 
een afschot van 8,9 %.

De algemene conclusie kan worden getrokken 
dat waterbesparing alleen mogelijk is als alle 
aspecten vooraf worden onderkend en mee- 
genomen in de realisatie; vervangen van 
closets, vervangen van de afvoerleiding en 
aanleg met het juiste afschot. 

G. van der ScheeProf. O. Marraccini 

Gonçalves

Mevr. ir. I. Pastore 

Valêncio

  REFERENTIES
1.  Field evaluation of housing units with low 

flush toilet (4,8 l/flush) installed - water 
consumption monitoring and damage verifi-
cation in the drainage system performance; 
O.M. Goncalves, I. P. Valencio; CIB W062 
2016; the 42nd International Symposium 
Book of Papers; (Kosice, Slovakia)

2.  Field evaluation of water consumption and 
drainage system performance when 6.8 lpf 
toilets were replaced by 4.8 lpf toilets; O.M. 
Goncalves, I. P. Valencio; CIB W062 2017; 
the 43th International Symposium Book of 
Papers (Haarlem, The Netherlands)

Figuur 3-2. Grafisch vergelijk van de closetcombinaties: de waterbesparing tijdens de veldtest.


