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Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De landelijke ambitie is om van een 

lineaire naar een circulaire economie te gaan. Ook in de afvalwaterwereld worden 

hiervoor stappen ondernomen. De ambitie bij de waterschappen is om zoveel 

mogelijk waarde en energie uit afvalwater te halen. In de huidige situatie wordt 

water nog als belangrijkste transportmedium gebruikt. Dit zorgt echter voor 

een sterk verdunnend effect en bepaalt daarmee de (on)mogelijkheden voor het 

terugwinnen van grondstoffen en produceren van energie. Het anders omgaan 

met afvalwater wordt ook wel nieuwe sanitatie genoemd. Dit artikel beschrijft op 

welke wijze uit huishoudelijk afvalwater de afvalwaterstroom met feces en urine 

kan worden gescheiden en met toevoeging van voedselresten met vacuümriolering 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden getransporteerd voor een 

efficiënte verwaarding.

Toepassing van vacuüm-
riolering bij nieuwe sanitatie

P. (Paul) Telkamp en R.W.P. (Ronnie) Berg, Tauw bv; W.J.H. (Will) Scheffer, 
Rehva Fellow, TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

De basisgedachte achter nieuwe sanitatie is 
dus dat afvalwater waardevolle stoffen bevat 
en deze stoffen worden verwaard. Verwaarding 
is het creëren van waarde uit afvalstoffen, 
of in dit geval uit het afvalwater. Uit feces 
en urine kan energie worden geproduceerd 
en kunnen grondstoffen worden terugge-
wonnen. Voor een efficiënte verwaarding 
dienen die stoffen te worden gescheiden van 
het overige huishoudelijk afvalwater en zo 
geconcentreerd mogelijk te worden gehouden. 
Vacuümriolering is thans de enige beschikbare 
techniek waarmee we geconcentreerd zwart-
water kunnen inzamelen. 
Benodigde systeemaanpassing 
Vandaag de dag worden feces en urine (zwart-

water) nog met veel spoelwater weggespoeld 
en bovendien extra gemengd met water van 
douches, vaatwassers, wasmachines, et cetera 
(ofwel grijswater). De feces en urine vormen 
slechts een klein gedeelte van de gehele lozing 
van een huishouden. Terwijl juist de meeste 
energie en grondstoffen uit de zwartwater-
stroom kan worden gehaald. Door het zwart-
water te mengen met andere stromen wordt 
de verwaarding van grondstoffen bemoeilijkt. 
Voor een efficiënte verwaarding dienen die 
stoffen te worden gescheiden van het overige 
huishoudelijk afvalwater en zo geconcentreerd 
mogelijk te worden gehouden.
We kunnen het zwartwater meer geconcen-
treerd inzamelen door toepassing van een 

vacuümriolering . Vanuit dit water kan door 
vergisting bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) biogas (= duurzame energie) worden 
geproduceerd en kunnen meer grondstoffen 
worden teruggewonnen. In dit water zitten 
tevens probleemstoffen, zoals hormonen en 
medicijnresten, en deze kan men ook direct 
effectiever verwijderen. De mate waarin de 
energieopwekking en terugwinning van grond-
stoffen plaatsvindt, wordt groter wanneer ook 
vermalen voedselresten worden toegevoegd.
Het vacuümrioleringssysteem zorgt voor 
minder waterverbruik. Een besparing van 
drinkwater is belangrijk vanwege de impact 
op het milieu en vanwege financiële aspecten. 
Door drinkwater te besparen hoeft minder 
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grondwater te worden gebruikt en daalt het 
grondwaterpeil minder. Tevens leidt minder 
drinkwatergebruik tot minder afvalwater wat 
gezuiverd moet worden en tot een lagere 
drinkwaterproductie; dit leidt gezamenlijk tot 
lagere jaarlijkse drinkwaterkosten. 
In figuur 1 zijn van het voorgaande concept de 
zichtbare veranderingen, effecten en het toe-
komstperspectief schematisch weergegeven.

 VACUÜMCLOSETS
Bij een conventioneel closet wordt per 
spoeling circa 6 tot 8 liter water gebruikt. Bij 
waterbesparende closets wordt circa 4 liter 

spoelwater gebruikt. Dit water is echter nog 
steeds te verdund om direct energie uit op te 
wekken en efficiënt grondstoffen uit terug te 
kunnen winnen. Bij een vacuümcloset is lucht 
het voornaamste transportmedium in plaats 
van water. Per spoelbeurt wordt slechts 1 liter 
water en circa 60 liter lucht gebruikt. 
In het huishouden wordt een drinkwaterbe-
sparing gerealiseerd van circa 25%. Er hoeft 
dan ook minder drinkwater te worden bereid 
en getransporteerd, maar ook neemt de 
hoeveelheid rioolwater dat afgevoerd wordt 
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie af. 
Daarom wordt op zowel het transport van 

afvalwater als drinkwater energie bespaard. 
Het totaalconcept zorgt – mede door de extra 
energieopbrengst vanuit de gisting – voor een 
energiebesparing.

 VOEDSELRESTENVERMALER
De mate waarin de energieopwekking en 
terugwinning van grondstoffen plaatsvindt, is 
nog groter wanneer aan zwartwater voed-
selresten worden toegevoegd. Door onder 
de afvoer van de gootsteen in de keuken een 
voedselrestenvermaler te plaatsen kunnen de 
voedselresten via de gootsteen worden weg-
gespoeld. Hierdoor wordt het comfort/gemak 
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afval door andere inzameling en 
verwerking van tuinafval, waardoor 
ook eventueel geen groene 
container meer nodig is bij 
huishoudens 

 

• Mogelijkheid efficiënte 
verwijdering specifieke 
probleemstoffen, zoals 
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-Figuur 1- Schematische weergave van de zichtbare veranderingen, effecten en het toekomstperspectief van het concept nieuwe sanitatie

-Figuur 2- Per spoelbeurt gebruikt het vacuümcloset slechts 1 liter water en 

circa 60 liter lucht

-Figuur 3- Voedselrestenvermaler 

onder keukenspoelbak
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vergroot en de hygiëne in de keuken verbeterd. 
In de keuken houdt het in dat er een ander-
halve spoelbak moet worden geplaatst. Onder 
de kleine spoelbak wordt de voedselrestenver-
maler geïnstalleerd. De vermaler wordt aan-
gesloten op het vacuümsysteem waarop ook 
de vacuümclosets zijn aangesloten. Zodoende 
blijft de hoeveelheid benodigd water dat nodig 
is bij de vermaling van de voedselresten zeer 
beperkt. De vermalen voedselresten worden 
vervolgens samen met het geconcentreerd 
closetwater ingezameld (grijswater blijft apart 
ingezameld). Door vermalen voedselresten 
toe te voegen aan het closetwater wordt de 
biogasproductie verhoogd en kunnen meer 
grondstoffen worden teruggewonnen.

 GEEN NIEUWE TECHNIEKEN
Vacuümclosets en voedselrestenvermalers zijn 
geen nieuwe technieken. Wereldwijd worden 
ze al toegepast op locaties waar drinkwater 
schaars is. Daarnaast worden vacuümclosets 
ook veelvuldig toegepast in de scheepsvaart 
(zoals cruiseschepen). De universiteit van Sao 
Paulo (22.000 studenten) is volledig uitgerust 
met vacuümclosets en verwerkt 60.000 
closetspoelingen per dag. In Nederland zijn 
vacuümclosets al toegepast in twee woon-
wijken in Sneek, in Deventer en in een aantal 
utiliteitsgebouwen. 
Voedselrestenvermalers worden interna-
tionaal veelvuldig toegepast. Het meest 
sprekende voorbeeld is in de Verenigde Staten 
waar meer dan 50% van de huishoudens 
gebruik maakt van een voedselrestenvermaler. 
In Nederland worden ze ook reeds toegepast 
in Sneek. 

 KOPPELING TECHNIEKEN
Het koppelen van de verschillende technieken 
is relatief nieuw, maar ook hier is al ervaring 
mee in Nederland. De schaalgrootte is echter 
nog relatief beperkt. In Deventer zijn vanwege 
de flexibiliteit van een vacuümclosetsysteem 
32 appartementen voorzien van vacuümclo-
sets. Door de kleinere leidingdiameters en het 
feit dat een vacuümclosetsysteem niet afhan-
kelijk is van de zwaartekracht konden de kopers 
zelf bepalen waar het toilet in de woning 
moest worden geplaatst. Zodoende hadden 

de kopers meer vrijheden bij de inrichting van 
hun woning. Verder zijn in een woonwijk in 
Sneek circa 60 appartementen voorzien van 
zowel vacuümclosets als voedselrestenver-
malers. In Sneek behandelen ze het geconcen-
treerde water in de wijk (lokaal) en wordt er 
biogas gewonnen. De wijk wordt de komende 
jaren tot ruim 230 woningen vergroot. 
Vacuümclosets en voedselrestenvermalers 
worden ook in de nieuw te bouwen woningen 
toegepast. In dit artikel wordt een woonwijk 
met 900 woningen als voorbeeld genomen.

 BINNEN DE PERCEELGRENS
Bij nieuwe sanitatie wordt het zwart- en 
het grijswater van elkaar gescheiden. In de 
woningen komen vacuümclosets en een 
voedselrestenvermaler. Het zwartwater wordt 
in combinatie met de vermalen voedselresten 
door vacuümriolering afgevoerd. De relatief 
kleine vacuümleiding (HD-PVC of HDPE) 
wordt via een terreinleiding aangesloten op 
het hoofdvacuümriool dat onder de stoep/in 
de groenzone komt te liggen. Het grijswater 
wordt onder vrijverval afgevoerd en loost 
op het hoofdriool welke onder de weg wordt 
aangelegd. De middellijn van de grijswater-
riolering is kleiner dan in de conventionele 
situatie aangezien daarin geen closetwater 
wordt afgevoerd.

 IN OPENBAAR GEBIED
Bij nieuwe sanitatie gebeurt in de wijk de 
verdere inzameling van zwartwater en de 
vermalen voedselresten via een hoofdvacu-
umriool. De leidingen van het vacuümriool 
zijn betrekkelijk klein aangezien het alleen 
closetwater en vermalen voedselresten betreft 
en lucht nu het transportmedium is in plaats 
van water. In het vacuümriool wordt voor een 
optimale werking om de 40 meter een zogehe-
ten zaagtand aangebracht. 
Voor eventueel beheer en onderhoud wordt 
ook rekening gehouden met een aantal 
eindstukken voor inspectie of bijvoorbeeld 
doorspuiten. Ook heeft elke woning een 
afsluiter. Het hoofdvacuümriool voert het 

water door het heersende vacuüm verder af 
naar het vacuümstation in de wijk. Vanuit 
het vacuümstation wordt met behulp van 
een pomp het water naar een buffertank 
afgevoerd. Deze buffertank wordt met een 
transportwagen leeggezogen en circa éénmaal 
per twee dagen geledigd. De tankwagen 
brengt het zwarte afvalwater vervolgens naar 
de rwzi, waar het wordt vergist. Afvoer vindt 
vooralsnog per transportwagen plaats, omdat 
er nog geen ervaring is met het over langere 
afstanden via de riolering transporteren van 
geconcentreerd zwartwater samen met de ver-
malen voedselresten. TU Delft doet hiernaar 
onderzoek. Mogelijk kan later besloten worden 
een persleiding naar de rwzi aan te leggen (als 
pilot). In de wijk gebeurt de verdere inzameling 
van grijswater via een vrijverval rioolstelsel en 
rioolgemalen die afvoeren op de rwzi. 
In figuur 5 is het inzamelingssysteem voor het 
afvalwater voor de conventionele situatie en 
die van nieuwe sanitatie illustratief weerge-
geven.

Vacuümstation
Het systeem in een voorbeeldwijk van 900 
woningen kan er in hoofdlijnen als volgt 
uitzien: 
-  één centraal vacuümstation met vacuüm-

pompen, vacuümtanks en perspompen. 
Het vacuümstation kan op dezelfde locatie 
worden geplaatst als het conventionele 
rioolgemaal;

-  ruimtebeslag van het vacuümstation circa 
20 m2;

-  ruimtebeslag buffertank circa 25 m2 (70 m3 
buffertank, 3 m waterhoogte);

-  opstelling kan zowel volledig ondergronds 
als half ondergronds en half bovengronds 
worden geplaatst. 

Het vacuümstation en de buffertank zijn 
voorzien van een luchtbehandelingsfilter (bio-
filter of actief koolfilter). Dit filter voorkomt 
geuroverlast (rotte eierenlucht). Feitelijk is dit 
eenzelfde soort filter zoals dit ook vaak bij de 
rioolgemalen met een grote capaciteit wordt 
gebruikt.

                  Conventionele situatie                                        Nieuwe sanitatie 
 

-Figuur 4- In het vacuümriool (1) wordt om de 40 

meter een zogeheten zaagtand aangebracht -Figuur 5- Illustratie conventionele situatie versus nieuwe sanitatie
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 BOUWBESLUIT EN NEN 3215
Voor het inzamelen van dik zwartwater is de toepassing van vacuümriolering in de woningen 
vereist, om zo het spoelvolume te beperken. Dergelijke vacuümriolering voldoet niet aan de 
eisen van NEN 3215, want in die NEN-norm wordt een spoelvolume van ten minste 6 liter 
voorgeschreven. Ook aan de eisen over de minimale ontwerpmiddellijn van een toestel-
leiding en over de ontluchting lijkt met een vacuümriolering niet te worden voldaan. Dit 
betekent echter niet dat de toepassing van vacuümriolering is verboden. Op grond van art. 
1.3 Bouwbesluit is het mogelijk om andere technieken toe te passen, als daarmee ten minste 
dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezui-
nigheid en bescherming van het milieu wordt geboden als is beoogd met de betreffende 
voorschriften. De gelijkwaardigheid van deze alternatieve technieken moet aan het bevoegd 
gezag voldoende aannemelijk worden gemaakt. Wanneer in een vergunningaanvraag voor 
het bouwen een beroep op gelijkwaardigheid wordt gedaan, wordt die gelijkwaardigheid 
betrokken bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Als het bevoegd gezag de vergun-
ning verleent, is de toepassing van de gelijkwaardige maatregel toegestaan.

Omvang leidingwerk
Bij toepassing van nieuwe sanitatie dient 
voor zwartwater (vacuümriolering) binnen de 
perceelgrens leidingwerk van HD-PVC of HDPE 
te worden aangelegd met middellijnen van 50 
en 63 mm. In het openbare gebied is HD-PVC 
of HDPE leidingwerk nodig met middellijnen 
van 75, 90 en 110 mm. Voor grijswater binnen 
de perceelgrens wordt leidingwerk van PVC 
met middellijnen t/m 75 mm toegepast, en 
voor het openbare gebied PVC leidingwerk 
met middellijnen van 160 en 250 mm. Voor 
de conventionele situatie zou voor binnen 
de perceelgrens leidingwerk nodig zijn met 
middellijnen t/m 90 mm en voor het openbare 
gebied middellijnen van 200 en 250 mm. 

 ONTWERP EN AANLEG
De installatiesector heeft een beperkte erva-
ring met vacuümriolering. Het ontwerp en de 
aanleg van vacuümriolering (binnen en buiten 
het gebouw) dienen daarom in goed overleg 
met de leverancier van het systeem plaats te 
vinden. Voor vacuümriolering in het gebouw 
is er het Engelstalige normblad NEN-EN 
12109:1999 ‘Vacuum drainage systems inside 
buildings’. Belangrijke aspecten voor de aanleg 
van vacuümriolering zijn onder meer:
-  aftakleidingen op doorgaande leidin-

gen worden aangesloten met 45 graden 
T-stukken die omhoog zijn gericht;

-  testen van de luchtdichtheid van verbindin-
gen;

-  zorgvuldig beugelen om geluidoverlast te 
voorkomen.

De installatie van het vacuümcloset is in 
principe vergelijkbaar met de installatie van 
een conventioneel closet. Voor de toepassing 
van een voedselrestenvermaler in de keuken 
is een zogenaamde anderhalve spoelbak 
nodig. De afvoer van de grote spoelbak wordt 
aangesloten op de normale afvoerleiding 
(grijswater). De kleine spoelbak wordt aan het 
vacuümsysteem gekoppeld. De PLC-module, 
het besturingskastje dat het afvoersysteem 
regelt, kan worden weggewerkt achter de keu-
kenplint. De vacuümklep kan in de keukenkast 
aan de zij-of achterwand worden gemonteerd 
of eventueel ook worden weggewerkt achter 
de keukenplint. 
Voor de vacuümriolering buiten het gebouw 
is er het Engelstalige (ontwerp) normblad 
NEN-EN 16932-3:2015 ‘Drain and serwer 
systems outside buildings - Pumping systems 
- Part 3: Vacuum’. Belangrijke aspecten bij het 
ontwerp van vacuümbuitenriolering zijn de 
middellijnen van de leidingen, pompkeuze, de 
ligging van het leidingnetwerk (boomstruc-
tuur) en de maximale leidingafstand vanaf het 
vacuümstation tot aan de woningen.

 BEHEER EN ONDERHOUD
Net als bij een conventioneel rioleringsstelsel 
is er bij een vacuümriolering beheer en onder-
houd nodig. Bij dit concept worden kleinere 
middellijnen toegepast, wat tot de gedachte 
kan leiden dat er eerder verstoppingen zijn. 
Vanuit de praktijk blijkt dit in de meeste 
gevallen niet het geval. Als er zich verstop-
pingsproblemen voordoen dan komt dit door 
het gebruikersgedrag en het doorspoelen 
van afval wat niet in het closet thuis hoort. 
Voedselrestenvermalers vermalen de voed-
selresten zeer fijn (ordegrootte van koffiedik). 
Dit zal dus ook niet tot verstoppingen leiden. 
Delen die onvoldoende zijn vermalen, zullen in 
de vermaler achter blijven. Vacuümleidingen 
hoeven in principe niet gereinigd te worden, 
behalve wanneer er tijdens inspecties afzet-
tingen geconstateerd worden. 
Het beheer en onderhoud aan een conven-
tioneel rioolgemaal is vergelijkbaar met 
het onderhoud aan de vacuümpompen en 
afvoerpompen (controle van het oliepeil en 
éénmaal per jaar olie verversen). Omdat de 
vacuümpompen met reservestelling worden 
uitgevoerd resteert er altijd voldoende 
pompcapaciteit wanneer een vacuümpomp 
uit bedrijf genomen wordt. Daarnaast dient de 
vacuümtank éénmaal per jaar geïnspecteerd te 
worden (kan gezamenlijk met onderhoud aan 
vacuümpompen uitgevoerd worden). 

 TECHNISCHE STORINGEN
Onder een technische storing wordt het 
uitvallen van technische onderdelen, zoals een 
vacuümpomp, of een stroomstoring verstaan. 
Pompen, sensoren en vacuümpompen kunnen 
technisch in storing vallen. Regelmatig onder-
houd van de pompen is belangrijk om de kans 
op storingen te minimaliseren. De vacuüm-
pompen in het vacuümstation zullen altijd met 
één reservepomp worden uitgevoerd. Als één 
pomp technisch in storing valt, zal een alarm-
melding volgen en neemt de andere pomp het 

automatisch over, zodat het vacuümleiding-
werk op onderdruk blijft. De huishoudens zullen 
hier niets van merken.
Bij een algehele stroomstoring functioneren de 
pompen niet meer. Het vacuümsysteem verliest 
daardoor langzaam zijn onderdruk. Wanneer 
het systeem onvoldoende onderdruk heeft, 
kan het closetwater niet worden afgevoerd en 
zal uiteindelijk het closet niet meer kunnen 
worden gebruikt. Langdurige stroomstoringen 
komen in Nederland nauwelijks voor. Binnen de 
eerder genoemde twee projecten in Sneek is om 
deze reden geen extra elektriciteitsvoorziening 
(aggregaat) gerealiseerd. De leverancier is van 
mening dat een noodvoorziening niet nodig is. 
In Sneek is wel de mogelijkheid gecreëerd om 
een kolkenzuiger op het vacuümleidingnet aan 
te sluiten. Hiermee kan tijdens een langdurige 
stroomstoring het leidingnet op onderdruk 
worden gehouden. Kortstondige storingen zijn 
geen probleem vanwege de vacuümbuffer in 
het systeem (het systeem verliest niet gelijk zijn 
onderdruk).

Dit artikel is tot stand gekomen aan de hand van 
het rapport over het haalbaarheidsonderzoek 
‘Nieuwe Sanitatie Doornsteeg’ in de gemeente 
Nijkerk. De auteurs van het rapport (R001-
1239237PTK-wga-V01-NL, augustus 2016) zijn 
Ronnie Berg en Paul Telkamp (projectleider) van 
Tauw bv - BU Water & Ruimtelijke Kwaliteit, 
Deventer. 

Noot: De lezer kan ook in de praktijk kennis 
maken met vacuümclosets en voedselresten-
vermalers. Tauw heeft samen met waterschap 
Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn en 
woningcorporatie Woonmensen recent een 
demonstratieopstelling gerealiseerd. Zie ook 
http://www.tauw.nl/nieuws/artikel/demo-met-
voedselrestenvermalers-en-toiletten-van-de-
toekomst-in-apeldoorn/. De hiervoor genoemde 
initiatiefnemers nodigen de lezers graag uit voor 
een kennismaking.
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