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Op  15  april  vond  in  de  Observant  in  Amersfoort  de  12de  Platformdag  Nieuwe  Sanitatie  plaats.  
Het  onderwerp  was  de  rol  die  de  openbare  ruimte  in  de  stad  zou  kunnen  spelen  bij  het  
hergebruik  van  afvalwater  bij  een  ontwikkeling  naar  een  circulaire  economie.    
Bert  Palsma  heet  ieder  welkom.  Hij  benadrukt  dat  STOWA  met  het  organiseren  van  dit  
soort  bijeenkomsten  vooral  ook  naar  de  toekomst  toe  de  onderzoeksagenda  wil  invullen;  
daarbij  is  de  inbreng  van  de  waterschappen  van  essentieel  belang.  Hij  gaat  nog  even  in  op  de  
voorgenomen  excursie  Nieuwe  Sanitatie  naar  Duitsland  die  helaas  niet  door  kon  gaan.  We  
overwegen  in  het  najaar  alsnog  een  werkbezoek  te  plannen;  mochten  mensen  belangstelling  
hebben  dan  worden  zij  verzocht  dit  aan  Petra  (stowa@stowa.nl)  kenbaar  te  maken.  
Steven  Slabbers  (Bosch&Slabbers)  benaderde  als  landschapsarchitect  het  belang  van  het  
geven  van  meerwaarde  aan  openbare  (groen)structuren.  Het  moet  niet  alleen  werken,  maar  
ook  waarde  toevoegen.  Hij  pleitte  er  voor  vooral  gebruik  te  maken  van  de  natuurlijke  
omstandigheden  en  gaf  aan  dat  1000  kleine  ingrepen  
vaak  meer  impact  hebben  dan  1  majeure  
omwenteling.  De  openbare  ruimte  zou  heel  goed  
kunnen  worden  gebruikt  voor  het  kleinschalig  
verwerken  van  regenwater  en  afvalwater.  Het  zou  de  
stad  ook  klimaat  robuuster  kunnen  maken  en  sociaal  
en  fysiek  gezonder.  Door  de  beoogde  
multifunctionaliteit  zijn  er  ook  meer  dragende  partijen  
die  mee  kunnen  financieren.    
Met  voorbeelden  uit  onder  andere  Den  Haag,  Miami  
en  New  Orleans  laat  hij  zien  dat  technische  
oplossingen  vaak  weinig  waarde  toevoegen  maar  dat  
door  juist  gebruik  te  maken  van  de  natuurlijke  
omstandigheden  er  stedenbouwkundig,  sociaal  en  
maatschappelijk  veel  winst  te  behalen  is.  Een  goed  
voorbeeld  is  de  klimaatstraat  die  nu  ontwikkeld  wordt.    
Bert  Palsma  benadrukt  in  zijn  reactie  dat  het  belangrijk  
is  dat  oplossingen  voor  hemelwater  of  sanitatie  altijd  in  
een  grotere  context  moeten  passen;  dit  soort  
voorbeelden  dragen  daar  aan  bij.  
Bert  Palsma  (STOWA)  liet  (als  vervanger  van  Imke  Leenen  (H2OKE)  )  zien  dat  er  tal  van  
ontwikkelingen  zijn  die  leiden  tot  een  veranderend  gebruik  van  water.  In  plaats  van  alle  water  
zo  snel  mogelijk  de  stad  uit  te  leiden  willen  we  juist  meer  met  het  water  doen.    Bewoners  
kijken  echter  heel  anders  tegen  water  aan  dan  waterbeheerders.  Hoewel  water  en  
volksgezondheid  nauw  met  elkaar  zijn  verbonden,  weten  we  er  toch  heel  weinig  vanaf.  Er  
wordt  nauwelijks  aan  pathogenen  gemeten.  Hij  geeft  aan  dat  het  bij  ontwerpen  met  water  
belangrijk  is  om  vroegtijdig  te  letten  op  de  risico’s  voor  de  volksgezondheid;  het  gaat  om  de  

combinatie  van  gevaar  en  blootstelling.  Een  goede  risico  inschatting  is  nodig,  dan  kunnen  
tijdig  de  juiste  maatregelen  worden  genomen.  Zijn  boodschap:  blijf  vooral  nadenken!      
Kees  Broks  (Broks&Messelaar)  ging  daarna  meer  specifiek  in  op  de  verschillende  
mogelijkheden  om  hemelwater  niet  allen  
verstandig  te  bergen  en  op  te  vangen  maar  
er  juist  ook  een  meerwaarde  aan  te  geven.  
Hij  noemt  een  aantal  voorbeelden  van  zo’n  
meerwaarde:  de  reinigende  werking  (met  
name  het  feit  dat  het  kalkarm  is  maakt  
regenwater  zeer  geschikt  om  te  wassen  en  
ramen  te  zemen),  de  ruimtelijke  kwaliteit,  de  
beschikbaarheid  voor  brandbestrijding,  de  
mogelijkheden  voor  energieopslag  of  juist  
voor  de  verkoeling  van  gebouwen  of  de  stad.  
Het  openbaar  groen  speelt  bij  dit  laatste  een  
belangrijke  rol.  De  waterbalans  en  energiebalans  van  de  stad  zijn,  juist  door  die  verdamping,  
nauw  met  elkaar  verbonden.    
Eva  Gladek  (Metabolic)  belichte  daarna  haar  visie  op  de  circulaire  economie  en  de  relatie  
met  Nieuwe  Sanitatie.  We  zullen  van  een  lineaire  economie  toe  moeten  naar  een  circulaire  
economie.  Het  begint  er  mee  om  het  systeem  te  
begrijpen;  dan  kun  je  het  ook  in  beeld  brengen  en  
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gebruik  gemaakt  van  droge  sanitatie  en  zamelen  urine  
apart  in.  De  vraag  is  nu  hoe  de  ervaringen  van  de  Ceuvel  kunnen  worden  opgeschaald  
bijvoorbeeld  naar  Buiksloterham.  
Na  de  pauze  ging  Istvan  Koller  (waterschap  de  Dommel)  specifiek  in  op  de  mogelijkheden  
van  de  "Zuiverende  kas";  dit  uit  Hongarije  afkomstige  concept  wordt  mogelijk  binnenkort  ook  
in  Nederland  toegepast.  De  zuivering  van  afvalwater  vindt  plaats  door  micro-‐biologische  
processen  waarbij  er  een  wisselwerking  is  tussen  de  microben  op  de  plantenwortels  en  die  in  
het  water  en  op  kunststof  nanofilters.  Biopolus,  het  bedrijf  dat  deze  kennis  exploiteert,  claimt  
dat  zelfs  medicijnresten  in  belangrijke  mate  worden  verwijderd.  Met  het  concept  wordt  niet  
alleen  afvalwater  volledig  gezuiverd,  in  de  kas  ontstaat  een  weelderige  vegetatie  en  heeft  
daardoor  een  hoge  toegevoegde  waarde.  Hij  benadrukte  dat  dat  de  mogelijkheden  biedt  om  
met  zo’n  zuiveringsconcept  juist  ook  de  ruimtelijke  kwaliteiten  te  verhogen.  Concrete  
voorstellen  worden  voorbereid  bij  een  abdij  en  op  het  terrein  van  het  voormalige  Natlab  in  
Eindhoven.  

Rosanne  Wielemakers  (WUR)  liet  zien  in  welke  mate  Nieuwe  Sanitatie  qua  meststoffen  ook  
werkelijk  zou  kunnen  bijdragen  aan  de  circulaire  stad.  In  haar  onderzoek  heeft  ze  4  
sanitatieconcepten  
doorgerekend  op  de  output  
aan  N,  P  en  OS.  De  wijze  van  
inzamelen  en  verwerken  heeft  
grote  invloed  op  de  
beschikbaarheid  van  deze  
stoffen.  Door  bijvoorbeeld  uit  
te  gaan  van  een  sluitende  
fosfaatbalans  kan  worden  
berekend  wat  het  
tekort/overschot  is  van  de  
andere  stoffen.  Uit  de  
casestudie  voor  Rotterdam  
blijkt  dat  het  concept  4a  
waarbij  urine  apart  wordt  
ingezameld  en  opgeslagen,  en  
GFT  wordt  gecomposteerd  relatief  het  meeste  rendement  oplevert.    Stadslandbouw  
gecombineerd  met  Nieuwe  Sanitatie  draagt  zeker  bij  aan  het  verhogen  van  de  
zelfvoorzienendheid,  maar  de  hoge  fosfaatbelasting  vergt  wel  dat  er  bij  de  gangbare  
mestgiften  wel  veel  ruimte  nodig  is.    
Tot  slot  gaf  Jean  Frantzen  (DGMR)  vanuit  het  perspectief  van  de  bouwkundige  aan  dat  er  
de  laatste  jaren  binnen  de  bouw  eigenlijk  weinig  aandacht  is  geweest  voor  het  aspect  water.  
De  aandacht  richtte  zich  op  energie,  materialen,  ecologie  en  gezondheid.  Dat  vertaalt  zich  ook  
in  de  huidige  BREEAM-‐waardering.  In  de  BREEAM-‐gebied  komt  water  welgeteld  3  keer  voor.    
Toch  ziet  hij  wel  heel  veel  mogelijkheden.  Het  begint  er  mee  dat  bouwers  vroegtijdig  bij  de  
ontwikkelingen  aan  tafel  zouden  moeten  zitten  juist  om  de  relatie  tussen  het  gebouw  en  haar  
omgeving  optimaal  te  kunnen  benutten.  Technisch  is  er  zeer  veel  mogelijk.  Circulair  
ontwerpen  is  in  zijn  ogen  het  koppelen  van  systemen  en  het  decentraliseren  van  
infrastructuur.  Het  energieprobleem  in  de  bouw  is  nu  wel  opgelost  en  aan  het  
materiaalprobleem  wordt  hard  gewerkt.  Rest  nog  het  waterprobleem.  Om  dat  vanaf  2020  op  
de  agenda  te  zetten  moeten  we  dat  nu  voorbereiden.  
  Hij  richtte  zich  speciaal  tot  gemeenten  met  zijn  oproep  om  bouwers  meer  uit  te  dagen  en  
vrijheden  te  geven.  “Nu  ligt  het  (afval)watersysteem  meestal  al  vast  voordat  er  met  bouwers  
wordt  gesproken.  Het  is  dan  een  invuloefening.  Daarmee  stimuleer  je  de  creativiteit  bij  de  
bouwers  niet  en  blijft  op  dit  vlak  alles  bij  het  oude.  Dat  is  een  gemiste  kans!  Wellicht  kan  het  
uitschrijven  van  een  prijsvraag  bouwers  meer  uitdagen  om  ook  over  water  meer  te  gaan  
nadenken.”  
  
Bert  Palsma  besluit  de  middag  door  iedereen,  maar  met  name  de  sprekers,  te  bedanken  voor  
een  opnieuw  goede  Platformbijeenkomst  Nieuwe  Sanitatie.  
  
22  april  2014  
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