Waterschoon heeft potentie

In Sneek werd in de nieuwbouwwijk Noorderhoek drie jaar geleden het sanitatiesysteem ‘Waterschoon’ in gebruik genomen.
Het systeem is uitgebreid gemonitord en onderzocht, Witteveen+Bos zorgde voor de afstemming van de deelonderzoeken.
Dat leverde een schat aan gegevens op over de effectiviteit, het beheer en onderhoud, het gebruik, de energieprestatie en de
duurzaamheid.Grote vraag is: hoe vergelijk je de prestaties en gegevens als er geen vergelijkbaar systeem bestaat? Daarover
is flink gediscussieerd. Onlangs verscheen het evaluatierapport.

De opzet van ‘Waterschoon’ in Sneek is dat grijs water
van douche, wasmachine en keuken apart wordt ingezameld en verwerkt, naast zwart water uit het toilet.
Het toiletwater wordt verrijkt met vermalen groenteen fruitafval en in een vergister omgezet in biogas. Dit
alles gebeurt in een decentraal nutsgebouw, midden in
de wijk. Uit het afvalwater wordt warmte teruggewonnen, maar ook struviet, een kunstmestvervanger. Door
het toepassen van vacuümtoiletten wordt veel spoelwater
bespaard: van acht liter per traditionele spoelbeurt naar
één liter.
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