heden en gebniiksaspehen
Annet Huizing*
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Een composttoilet is een waterloos toiletsysteem waarin menselijke
uitscheidingsprodukten en eventueel ook organisch keukenafval worden
omgezet in compost. Het toilet wordt niet aangesloten op de riolering.
De iaa alf mba achten, een centrum voor alternatievetechniek
te Boxtel, houdt zich bezig met de ontwikkeling van een bepaald type
composttoilet: de Compact Composteur. In opdracht van De Twaalf
Ambachten is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkhedenen
gebruiksaspecten van composttoiletten. De Twaalf Ambachten wilde
weten welke factoren de introductie van composttoiletten in de weg staan.
Het onderzoek werd gefinancierd door de Wetenschapswinkel Wageningen en is uitgevoerd bij de vakgroep Huishoudstudies. Doel van het
onderzoek was inzicht te verkrijgen in de aspecten die een rol spelen bij
de introductie en het gebruik van composttoiletten. De probleemstelling
luidde: 'Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van
composttoiletten in Nederland1. Interviews zijn gehouden met gebniikers van composttoiletten, deskundigen en organisaties. Hoofdconclusie
is dat de ontwikkeiing en toepassing van composttoiletten in Nederland
nog in de kinderschoenen staat. Nader ondenoek en verdere ontwikkeling van het composttoilet is nodig, voordat het een volwaardig altematief is voor het watercloset.

Inleiding
Allereerst wordt ingegaan op enkele feiten en achtergronden met betrekking tot
c~mposttoiletten.Vervolgens wordt de onderzoeksopzet beschreven en komen de
belangrijkste resultaten en conclusies aan de orde. De slotbeschouwing gaat in op
de essentieel andere manier van omgaan met afval bij gebruik van een wmposttoilet.
Composttoiletten en compostering
Een composttoilet bestaat uit een toiletstoel die is geplaatst op een container, waarin de urine en faecaliën worden opgevangen. Al naar gelang het type composttoilet
bevat de container een of meerdere com~artimenten,een systeem om de massa te
keren enlof te verschuiven en een systeem voor beluchting en ventilatie. Door die
ventilatie ontstaat er een lichte onderdruk in de container, zodat luchtjes niet via de
to$etstof.m buiten komen, maar door een ventilatiekanaal afgevoerd worden.
Er&jnldrie typen op de Nederlandsemarkt: de Clivus Multrum (figuur l),'de Compa@ Ç?mpostey (figuren 2 a en b) ende Mini-Composteur (figuur 3).
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Waterbesparing en afvalwaterbehande
Het composttoilet wordt zowel d m r _.~ntwerpersals d m

Fiatur 2 a en b. De Comnact Comno
;>e70mpact Composteur ISvan ~oeshqstaal
en h t a a t uit een halfcylmdervornugekuy die m het mdden draaibaar is opgehangen In de kuip bevmden uch dne geleideschottenzodat er dne compartimenten ontstaan Het
eerste comparinnent bevindt zich direct onder de zittmg Het dient voor de opvang van unne en faecalien In het
tweede
mmnartment
de comnostenne nlaats en het derde dient voor de nanmuia Door middel van een
. ..
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-r-- - - vindt
katrol kan de Compact Composteur worden gekanteld, zodat & massa van het eeriie &ar het tweede comy
worden het vene en hei gecomposieerde materiaal geschei('
timent verschuift. in de compact ~om~osteÜr
Hoogte en lengte: 176 cm, breedte: 75 of 100 cm, capaciteit: 4-6 personen (dilankelijk van gcb~ikssitusiic)z
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Nieuwste modei Compact Composteur
(&jscdai)

Bron: De Twdaîf A m b a c h ~

behoeve van drinkwater draagt bij aan de verdrogingsproblemen van
ck watervervuiling wordt het steeds moeilijker schoon
Ouw m h&bap. WT
Het watercloset verbruikt veel water.
on 42,7 liter water gkbruikt om het toilet
1een milieuprobleem in de buitengebieden
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waar nog geen riolering ligten het water ongezuiverd of gedeeltelijk gezuiverd wordt
,m& in de bodem of op het oppervlaktewater. Dit is het geval bij 3% van de
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bouwing in Nederland, zo'n 175.000 woningen en bedrijven (Tweede Kamer der
Generaal, 1992).

~n&~oeks.*mt
In het onderzoek naar de toepassingsmo&ijkheden en gebrniksaspectenvan composttoiletten is onderscheid ge&dcttussengibruikersni<au en institutioneelniveau.
Op gebrnikersniveau is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van toe
passing van composttoiletten in huishoudens. Het gaat hierbij om zowel particulie
re als niet-particuliere huishoudens (school, educatiecentrum,werkschuw etcetera).
Op institutioneel niveau is gekeken naar houding en beleid ten aanzien van het mmposttoilet van relevante organisaties.
interviews zijn gehouden met gebruikers van composttoiletten (9), toekomstige
gebmikers (a), een ex-gebruiker en met organisaties, deskundigen, subsidiëntenen
onderzoeksinstellingen(totaal 16). De interviews, in totaal 34, waren gestructureerd
aan de hand van de aandachtspunten motivatie, risico en onzekerheid,hanci&*
bouwtechniek, werking (ervaringen en problemen), gebruiken gebniikp8gbak;
medische en hygiënische aspecten, acceptatie en reacties van anderen, i n f d e e n
voorlichting,juridische aspecten en bestuurlijke aspecten en beleid.
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Belangrijkste resultaten
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Door het onderzoek is een beeld verkregen van wat er in Nederland ophet gebied
van composttoiletten gebeurt. Er zijn rond de veertig composttoiletten gelibcaheesd.
Zestien daarvan war& op het moment van onderzoek (peildatum januariil199'pin
gebruik. De overige vierendertig waren nog niet ge'ïnstaiíeerd of nog in b@ellhg,en
worden vermoedelijk in de eerste helft van 1993 in gebruik genomen. 2 .i &n,.- s = 8De meeste composttoiletten zijn of worden aangeschaft voor priv&huishoudenwin
het buitengebied waar geen riokxkg ligt. De helft van de geinventariseerdeco&
posttoiletten is gesubsidieerd of door een
2-:
monumenten, Provincie, Waterschap) aangeschaft in het kader ~ani.ea~rsefprdPj'*;~
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& ietBi w a k t van bmt oret een bift~ihif&&atx&~en bevit t& c~wpaptk&~
ten. Met m schuifkan de inhoud van het eerste mmtut-went
naar het tweede
wor& viaar
het verder kan -composteren.
De ~ini-~wnposte&
is G&d
war een 'staadmr<i&~iim;te,
cm,opstap: 50 cm,Inigte: kan op maat worden gemaakt
vnkloende capaciteit he&

. .

posttoilet in mmbinatie met een systeem voor de zuivering van het afvalwater uit
keuken h badkamer (het zogenaamde grijze water) e n milieuvriendelijker alternatief dan bijvoorbeeld een septic tank.
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Risico en-onzekerheid
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Dmespondenten waren van mening dat de ontwikkeling en toepassing van wmposttoiietb.nog in-een experimenteel stadium verkeert. Somrnigen kozen bewust
~bor~hetieqmhnenteren
met deze qeuwe techniek. Anderen kwamen er na verloop
yan tijd-achte~dathetwmposttoilet nog een-aantal kinderziektes heeft.

.

-

.'r

@~neiëleen bouwteehmsehe knelpunten
@ehoge aanschafkosten van een wmposttoilet, onder & zesduizend guldep zijnze
/ h I t ~ p g v o ñ i & n voor veel respotiden een probleem. Daarnaast zijn er kos-
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-composIeiSngsproces en de.,samenstelling en hygiënische

I

experimenten en en is sprake van &m*
den gehouden met het- inbouwen wan een
afvalwater noodzakelijk in verhnd m
ongezuiverde lozingen. Het ontbaken van een r b 1 m a k t &ta
dentele subsidiemogelijkhdm, onthefhg van r i m l ~ & ten
re IBA-systemen en riolering.
Woonboten

de verhaal als voor de niet-gerioleerde woningen. Probleem bij woonboten is dat
wanneer er geen grond in gebruik is, er weinig mogelijkhe
waterzuivering. Deze systemen zijn grondgebonden.
Het zwarte water (toiletafval) vormt in vergelijking met het
bedreiging voor het oppervlaktewater vanwege de fosfaten en stikstofverbindingen.
Bij woonboten waar geen rio~laansluitingmogelijk is, geeft een composttoilet tenminste nog een deelzuivering. Niet duidelijk is of de waterkwaliteitsbeheerder hier
genoegen zalmmen met alleen zuivering van het zwarte water.
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Ondeshavig onderzoek is een momentopname van een gering aantal gebruikserva&gen:.De yraag n w de gebruiksaspecten heeft daardoor niet die nadruk gekregen 'die ootspronkelijk de bedoeling was. Een aantal andere aspecten heeft meer
àandacht gekregen, waaronder de inventarisatie van wat er in Nederland op dit
gebied gebeurt, de motivatie om een composttoilet aan te schaffen en de introdu~
til! tot nu toe (met name de voorlichting).
~Geïtitegreerdvewolgonderzoekblijft nodig, waarin zowel toepassing en gebruik als
@emhDplo&che en hygiënische aspecten in onderlinge samenhang aan de orde
%&en..Y,-,. ,
Qg&bijck~o o & w o ~ d e ngckcken naar wat er in het buitenland aan onderzoek
*g+"&, wWb'íen het korte tijdsbestek hier niet mogelijk was. In verschillende
n i ~ M ~ s * l a p d e n &s~stmìen
jp
vo,or de compostering van menselijke faecaliën
dm
a wo& vooral
w~eg&geb&g&il~pk in ~candjnpvifen de.~ ~ r & ~Sta
~ & r i J , t @ @ & i h gebq&ge-,vtm
i~,
composttoiletten, Niet~bekend~is
of er
i i i i s d ~ - l ~ ~ + $ ~ ~ ~ d e,ngaph&
~ e I gcpnppsterbgsprwes
& g ~
en.de ge-

afval in huis gehaald. In plaats van zo snel mogelijk doorspoelen en laten verdwijnen van \Nat 'vies' is, worden in het composttoilet de menselijke uitwerpselen binnen de woning bewaard en, idealiter, omgezet in een nuttig produkt. Afval wordt
daarmee iets waar je je bewust mee bezig moet gaan houden in plaats van iets wat
je zo snel mogelijk kwijtwilt zien te raken. Dit vormt wellicht de belangrijkste belemmering- voor grootschaliger
- introductie.
De hoge investenngs- en onderhoudskosten van de riolering, de problemen met de
afzet van zeer vervuilde miveringsslib en de drinkwaterproblematiek vragen echter
om ontwikkeling
van afvalwaterbehandeling.Een com- van nieuwe mogeliikheden
- en bedrijfszeker, is dan een van de alternatie
posttoilet, mits
ven waarbij het mes aan twee kanten snijdt vanwege de waterbesparing en de ver-

A composting toilet is a toiiet system in which hepements, and pqssibly
also organic kitchen waste are converted int0 wppost. m e compos.$ngotg&?t
uses no water, and is not wnnwted to the sewerage, 'De Twaalf Ambwhte&,a,
centre for aiternative teuhnology, has devebped a spiecial type of this toiie&.@e,,.
the. Coqg&,(
Compact Composter. In.order to facilitate the intr~duetipq~of,
Composter, 'De Twaalf Ambachten'hasasked the Weten~hapsWinkel,!&g,&~
ningen' to investigate the possibilities of and tbe wnstgaints ~n,î&p-~rnjg@&~
toilet, particdarli with regard to aspects of use. Tbe meawh,~(as&d&&at the department of Household and Consumer Studies of;W~ge@~ggg&t&~
cuiturai University. I n t e ~ e wwere
s conductedrHcith~usens:~
,presepts:.@&,v$~r>@$&
experts, and relevant ~r~anisations.~his.~a~er
research. The main wnclusion is tbat the compostingt@k..@@&w@*
mental stage; ít is not yet dependableandwrsfri
is needed before the composting toilettwbeoQmeea
z
, , L: . *-s.
native toethe flushing toilet. i > a-
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