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Het project nieuwe sanitatie is gekozen voor de ketenanalyse voor watertechnologie gezien de 
innovatie grote impact kan hebben in watergebruik en het terugwinnen van grondstoffen. Een 
project van Superlocal heeft onlangs met deze innovatie de waterinnovatie prijs gewonnen in de 
categorie circulaire economie. De basisgedachte achter nieuwe sanitatie is 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. Voor een efficiënte verwaarding dienen 
de stoffen zo geconcentreerd mogelijk te worden gehouden. De teruggewonnen stoffen hebben 
de potentie om elders als grondstof te worden ingezet en daarmee bij te dragen aan een 
verduurzaming van de leefomgeving en een circulaire economie.   

1 Systeemgrens 

In figuur 1.1 is de systeemgrens gevisualiseerd. De eindverwerking bij bereiken van het einde van 
de levensduur is buiten de scope gelaten omdat nu nog niet bekend is hoe deze onderdelen in 
toekomst verwerkt worden. Wij verwachten dat de eindverwerking in ieder geval minder CO2 
uitstoot heeft dan de productie van de onderdelen. 
 
Bij gebruik wordt de eventuele CO2 reductie meegenomen door bijvoorbeeld de productie biogas, 
een vermindering drinkwatergebruik en de vermeden en bijkomende energiegebruik. 
• In beide scenario’s wordt uitgegaan van een conventionele zuivering. In scenario A wordt 

het gemengde water via vrij verval naar de conventionele RWZI getransporteerd. In scenario 
B wordt het zwarte water van het grijze water gescheiden en lokaal ingezameld. Het zwarte 
water wordt vervolgens met een vrachtwagen naar de RWZI gebracht om apart te worden 
vergist 

• Bij het transport van het afvalwater is vacuümriolering toegepast. Het drinkwatergebruik 
wordt gereduceerd door het vacuümtoilet. In plaats van 35 liter persoon/dag, wordt er 5 liter 
persoon/dag gebruikt om het toilet door te trekken. Het toiletwater wordt vervolgens via een 
vacuümsysteem afgevoerd in plaats van onder vrij verval. Het energiegebruik voor het 
afvalwatertransport neemt daardoor toe 

• Het vermeden energiegebruik is gerelateerd aan de opwarming van het bovengenoemde 
spoelwater. Dit water komt koud het huis binnen. Het spoelwater in het waterreservoir van 
een conventioneel toilet neemt de omgevingstemperatuur aan en onttrekt hierdoor warmte 
vanuit de woning. Een vacuümtoilet heeft geen waterreservoir 

• Bij de zwartwaterzuivering wordt biogas geproduceerd uit het zwarte water en de 
voedselresten. Door de vermalen voedselresten toe te voegen aan het toiletwater wordt de 
biogasproductie verhoogd. Gezien het zwarte water apart wordt ingezameld is het water 
geconcentreerder en dus het gistingsproces efficiënter 

• De voedselresten worden vermalen en gezamenlijk met het zwarte water ingezameld. Ten 
opzichte van scenario A is de inzameling en verwerking van voedselresten niet meer nodig in 
scenario B 
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Figuur 1.1 Systeemgrens vergelijkende ketenstudie nieuwe sanitatie 

2 Aannames 

Er worden een aantal aannames gedaan die voor beide scenario’s of voor een van die twee 
gelden. De aannames zijn gebaseerd op de uit het project opgedane ervaring en expert 
inschatting van Tauw ’s ingenieurs die bij het project betrokken waren. De CO2 uitstoot van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie is niet meegenomen in deze analyse om de scope te beperken. De 
aannames zijn als volgt samengevat: 
 
Scenario A+B: 
• Een buurt van 5.000 huishoudens 
• Afstand tot RWZI is 15 km 
• Graafwerkzaamheden zijn vergelijkbaar 
• Energieverbruik zuivering (inclusief gisting) is vergelijkbaar 
• 10.000 (vacuüm)toiletten 
• Het grijze en gemengde water worden beide onder vrij verval naar de RWZI getransporteerd 

en is dus vergelijkbaar 
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Scenario A: 
Tabel 2.1 Aannames scenario A 

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 

Materiaal   

Leidingwerk inpandig   

Gemengd water PVC, 90mm m 100.000 

Leidingwerk uitpandig   

Gemengd water naar afvalwaterzuivering (PVC, van 

verschillende grootte) 

m 
65.000 

Gebruik   

Transport groenafval m/2 weken 15.000 

 
Scenario B: 
Tabel 2.2 Aannames productie scenario B 

Omschrijving Eenheid Hoeveelheid 

Materiaal   

Voedselrestenvermalers* Aantal 5.000 

Huisafsluiters (63mm)* Aantal 5.000 

Vacuümstation* Aantal 3 

Leidingwerk inpandig   

Zwartwater (HDPE, van verschillende grootte) m 100.000 

Grijswater PVC, 90mm m 100.000 

Leidingwerk uitpandig   

Zwartwater (HDPE 10, van verschillende grootte) m 50.000 

Grijswater (PVC, van verschillende grootte) m 50.000 

Energiegebruik   

Energiegebruik vacuüm station** kWh/m3 5,6 

Energiegebruik productie en transport drinkwater*** kWh/m3 0,5 

Besparing door minder opwarming toiletwater**** MJ/pers.jaar 138 

Ruimteverwarming warmtepomp COP 3.1 

Energie-inhoud aardgas MJ/Nm3 31,65 

Energie-inhoud methaan MJ/Nm3 39,8 

Energiegebruik voedselrestenvermaler kWh/hh.jaar 2,2 

Elektrisch rendement verstoken biogas in WKK***** % 37 en 63 

*Gezien voor de voedselrestenvermalers, de vacuümstations en de huisafsluiters geen LCA beschikbaar waren is de 

productie van deze installaties niet meegenomen in de ketenanalyse.  

** STOWA voedselresten in de afvalwaterketen 

***STOWA-rapportage “Energie in de waterketen”, 2010-35 = 0,61 kWh/m3 ; DUNEA = 0,5 kWh/m3 

**** STOWA-rapportage “Energie in de waterketen”, 2010-35 

***** STOWA-rapportage "DEUGD" 
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3 CO2 uitstoot per levenscyclusfase 

Productie  
De CO2 uitstoot voor de productie van bovengenoemde materialen is berekend. In scenario A 
wordt 466,2 ton CO2-eq uitgestoten. In scenario B wordt 798 ton CO2-eq uitgestoten, een verschil 
van 331,8 ton CO2-eq. Dit heeft te maken met de extra leidingen die worden gelegd voor de afvoer 
van het zwarte water. Bij deze berekening is echter niet de productie van voedselrestenvermalers 
en vacuümstations meegenomen door de afwezigheid van LCAs. 
 
Bouw  
De bouw wordt in deze berekening niet meegenomen omdat dit in beide scenario’s gelijk is.  
 
Gebruik  
Het gebruik van de vacuüm riolering wordt in deze paragraaf gekwantificeerd. Tabel 3.1 geeft de 
besparing omgerekend per huishouden. Wat opvalt is dat er meer biogas geproduceerd wordt ten 
opzichte van de conventionele gisting. Echter heeft het nieuwe afvalwatertransport een grotere 
elektriciteitsbehoefte door het vacuümstation. Wat ook opvalt is dat de opwarming van het 
toiletwater veel energie behoeft.  
 
Tabel 3.1 Gebruik nieuwe sanitatie ten opzichte van conventionele afvalwaterinzameling 

A    Uitgedrukt als methaanequivalenten. De vrijkomende biogas wordt in een WKK verstookt. De vrijkomende 

warmte kan aan een eventueel warmtenet worden afgegeven. Ook kan gekozen worden om een HR-e ketel in te 

zetten. Daarmee wordt zowel warmte als energie (15 %) gebruikt. Het totaal rendement ligt nagenoeg gelijk aan 

een HR-107 ketel. 

B Uitgaande van ruimteverwarming door een warmtepomp met een thermisch rendement van 3,1. 

C Na aftrek van opwarming vergister  

 

Omschrijving Eenheid Voordelen/besparing 

omgerekend per 
huishouden 

Nadelen 

omgerekend per 
huishouden 

Totaal voor 
Valkenburg 

Water     

- Toiletwater m3/jaar 27,4  137.000 

- Voedselrestenvermaler m3/jaar  0,9 -4.500 

     

Elektriciteit     

- Voedselrestenvermaler kWh/jaar  2,2 -11.000 

- Omzetting biogas naar elektriciteit 

en warmteC 

kWh/jaar 166,4  
832.000 

- Vacuümstation kWh/jaar  39,6 -198.000 

- Productie en transport drinkwater kWh/jaar 13,7 0,5 66.200 

- Opwarming toiletwater B kWh/jaar 30,9  154.500 



 

 8/8  

 

 
 

Kenmerk R027-0495501LAH-V01-srb-NL 

  

De totaal CO2 besparing per jaar voor het gebruik van nieuwe sanitatie is 473.500 kg CO2-eq, 
ofwel 23.675 ton CO2voor de gehele levensduur (tabel 3.2) . Dit komt voornamelijk door de 
omzetting biogas naar elektriciteit (447.000 kg CO2/jaar) maar ook doordat het toiletwater niet 
langer opgewarmd hoeft te worden (154.500 kg CO2/jaar). Het transport van het zwarte water naar 
de RWZI wordt afgestreept tegen de transportbeweging van het GFT afval. 
 
Tabel 3.2 CO2 besparing nieuwe sanitatie ten opzichte van conventionele afvalwaterinzameling 

Omschrijving Totalen CO2-besparing 
[kg CO2/jaar] 

CO2-besparing 
[ton CO2/50jaar] 

Water  132.500 m3/jaar 26.500 1.325 

Elektriciteit 843.500 kWh/jaar 447.000 22.350 

Totaal (afgerond)  473.500 23.675 

 
Einde levensduur  
De einde levensduur is voor beide scenario’s 50 jaar.  

4 Discussie en conclusie 

Door deze ketenanalyse wordt duidelijk dat de levenscyclusfasen productie, transport, bouw en 
einde levensduur een marginale impact op de CO2 balans hebben. De elektriciteitsbron heeft 
grote invloed op de CO2 balans gezien de vacuümriolering veel elektriciteit behoeft.  
De toepassing van het nieuwe sanitatie concept kan in een levenscyclus van 50 jaar 23.675 ton 
CO2 besparen. Voornamelijk komt dit door de omzetting van biogas naar elektriciteit.  
 
Wat niet is meegenomen in de berekening zijn de teruggewonnen grondstoffen als struviet en 
fosfor. De hoeveelheid wordt geschat op 5 kg per huishouden per jaar. Daarnaast zijn 
medicijnresten en hormonen in hoge(re) concentraties aanwezig door het gescheiden én 
geconcentreerd inzamelen van het zwartwater. De efficiëntie van de verwijderingstechnieken is 
vaak hoger naarmate de concentraties toenemen. Daarnaast mag worden verwacht dat de 
investeringen lager zijn vanwege het kleinere afvalwaterdebiet (e.e.a. afhankelijk van de gekozen 
techniek). Door toepassing van het gekozen concept is men dus voorbereid voor het brongericht 
afvangen van deze probleemstoffen.  
 
In deze ketenanalyse is alleen gekeken naar het vacuümrioleringssysteem dat zwartwater lokaal 
verzameld en vervolgens afvoert naar de RWZI om gescheiden vergist te worden. Echter zijn er 
nog veel meer mogelijkheden voor lokaal zuiveren van afvalwater. In het bovenstaande project 
was aanvankelijk een lokaal systeem geadviseerd waar een lokale gister en helofytenfilter wordt 
geïmplementeerd. Voor de ketenanalyse werd dit echter te complex gezien het materiaal en bouw 
van de installatie meegenomen had moeten worden, waar geen data over beschikbaar is. Dit zou 
echter nog erg interessant zijn om te kwantificeren en mee te nemen in ons advies. 
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