ACHTERGROND

ZWEDEN E N DUITSLAND LOPEN VOOR OP NEDERLAND

Ervaringen met
urinescheiding in
Europa
Urineiseenrelatiefkleineafvalwaterstroom meteenzeerhoaevuillast.OnderzoekdoorSTOWAin
2001 toontbovendienaandathetafkoppelen vanurineeenduidelijkpositie/effect kanhebbenopde
werkingvandeconventionelerioolwaterzuiveringen.Daarnaast biedteenaescheideninzameling
vanurinedemogelijkheidomnitraatenfosfaat,maarookmedicijnresten, hormonenenhormoonontregelendestojfenveelejfectiever teverwijderendanmeteenconventioneelsysteem.Maaromurine
aparttekunnenzuiveren,moethetwelgescheidenwordeningezameld.Inhetkadervanhetproject
'HetNieuwePlassen'^ina eenaantal ledenvandeprojectgroepopzoeknaardeervaringenmet
urinescheidinastoiletteninhetbuitenland.
'HetNieuwePlassen'iseen samenwerkingsverband russen woningbouwcorporatie
Woonconcept,zorginstellingVanBoeijen,
WaterschapReestenWieden,gemeenteMeppel,ST0WA,VEWINenGronrmij.Ineen
keramischewerkplaats inMeppelzalurine
gescheidenvandeandere afvalwaterstromen
worden ingezameld.Hetdoelervanisvooral

ervaringoptedoenmeturinescheidingenzo
eenbijdrage televerenaannieuwetechnologischeontwikkelingen.InNederland isnauwelijkservaringmetgescheiden inzameling
vanurine.Intotaalisnietmeerdaneen20talurinescheidingstoilettenbekend.Detot
nu totgeplaatstescheidingstoiletten hebben
eenmeereducatiefkarakter.

Voorbeeldeninhetbuitenland
Overdemogelijkheden urine tescheidenwordtinhetbuitenland alveellanger
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nagedacht dan inNederland.Zozijn inZwedenin totaalcirca 10.000porseleinen urinescheidingstoiletten innormale woningen
geplaatst ennogeensmeerdan 10.000kunststofscheidingstoiletten inzomerhuisjes. In
Duitsland vindtmet namedoordeBerliner
Wasserbetriebeenhet KompetenzZentrum
WasserBerlinuitgebreid onderzoek plaats
naardemogelijkheden van urinescheiding.
Berlijn
Deontwikkelingen inDuitslandverkerenvooreenbelangrijkedeelindeonderzoeks-enpilotfase.MetnamehetKompetenzZentrumWasserinBerlijnwerktaaneen
grootaantalonderzoeksprojecten. Dat
gebeurtprimair vanuitdegedachtedateen
sanitatiesysteemmeteenuitgestrekt netwerk
aanrioleringenengrotecentralezuiveringen
vooralinafgelegen enslechtteriolerengebie-
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den,inontwikkelingslanden enlanden met
eenwatertekort waarschijnlijk geenreële
optiezalzijn.Meteenalternatiefsysteem,
waarvanurinescheidingdeelzoukunnen uitmaken,kanindiegebieden tochopeenadequatemanier hetafvalwater worden behandeld.Secundairishetdoeldatopdezewijze
eenduurzamer afvalwatersysteem kanwordenverkregendatdemogelijkheid inzich
heeft omfosfaat aandeurineteonttrekken.
Naeenuitgebreide literatuurstudie is
men nu indefasevanhetuitvoeren van
pilorprojecten omallevoor-ennadelen inde
praktijk tekunnen ondervinden. Dit
gebeurtonderanderebijrwzi Stahnsdorf
waarookervaringwordtopgedaan met
waterlozeurinoirs.Eennieuwtypetoiletis
ontwikkeld waarbij eenpalletje descheiding
vandeurine regelt.

Toalett

•

Urinsorterande 1

Toalett I

Gelbwasser
Druckleitung
ErvaringinZwedenmetunnejcheidimjvoormannen
envrouwen.
vaneenno-mix toilet.Ookdezezijn erin
varianten waarbijgeenofheelweinig water
wordtgebruikt.Waterarmeen-lozeurinoirs
wordenvooralaangetroffen in publieke
ruimten (luchthavens,stadions,restaurants).OokinMeppelzaleenwaterloos urinoirgeplaatst worden.

Eenaparteunnekidmg.

Dit toiletisnu enkelejaren opdemarkt.
SolarCityinOostenrijk ishet belangrijkste
demonstratieproject. Daarzijn eind vorig
jaar 85potten geplaatst.
Stockholm
Deervaringen inStockholmzijn veel
meerpraktijkgericht.Menisinveelgevallen
eenvoudigweg begonnen met hetgescheiden inzamelen vanurine,vaakvanuit een
ideëeloogmerk,duurzaamheid en het
benutten vanurinealsmeststof Enondanks

datdeatzetvanurinenognietgoedgeregeld
is,bestaat inmiddels eenveelheidaanprojecten waarmen urinescheidtvandeoverige
afvalwaterstromen.
Deervaringen vandebewoners zijn
positief,zelfszodanigdatzijookbij renovatieofverbouwing vandebadkamer bewust
weervoornieuwescheidingstoiletten kiezen.Maatschappelijkgezien bestaatookveel
aandacht voordeproblematiek.Zoiseen

educatiefbuitencentrum opgezet meteen
grote tentoonstelling over afvalwaterverwerkingendemonstratiemodellen vandeverschillende toiletten.
In totaalzijn erinZweden nu tientot15
woonwijken waarmen urine apart inzamelt.
Deurine wordt in tanksopgeslagen en
periodiekpervrachtauto afgevoerd. Losvan
deafzet vandeurinezijn de praktijkervaringenmetdetoiletten,deleidingen ende
opslagtanks positief Verstoppingen vanleidingen enstankoverlast nabij deopslagtanks komen indepraktijk nauwelijks voor.

Allescheidingstoilertenwerkenmeteen
systeemwaarbijdeurineineenapartdeelvan
depot(ziebovenstefotooppagina 14)wordt
opgevangenenviaeenaparte afvoerleiding
wordtafgevoerd.Deportenverschillenvooral
constructiefvanelkaar.Zobestaateréénmet
eenmechanischeafsluitingdiedooreenpalletje(zieonderstefotooppagina 14)onderde
WC-brilwordtbediend.Hiermeewordtde
urinewelzonderspoelwateringezameld,terwijlbijdeanderesystemeneendeelvanhet
spoelwaterviadeurineleiding wegstroomt.
Overigenshebbenalletoiletteneenverminderdspoelwatergebruik.

Verschillende toiletten
Urinescheidingvindt plaats inzogehetenno-mix toiletten eninurinoirs.Bijnomixtoiletten wordtdeurineende
feces/papier gescheiden ingezameld. Insommigegevallen wordtdaarbij enigwater
gebruikt voordoorspoeling vanurine.Voor
hettransport vanfeceswordtaltijd water
gebruikt. Eenurinoir iseenbijzonder geval

Dubblmen
HetmodelDubbletten scheidturine en
feces,waarbij voorbeidestromen apart
wordtgespoeld.Hettotale waterverbruik
bedraagt vijftottien liter perpersoon per
dag.Heturinedeel kanverstopt rakendoor
onderanderepapier.Hettoiletwordtgeleverdinclusiefeenseptictankeneenurine-
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enopslagsysteem positief Opsteedsmeer
plaatsen wordturinescheidingtoegepast,
OokinDuitsland lopen,na uitgebreid
onderzoek, inmiddels deeerste projecten.
Voorhetconceptisveelbelangstelling,
onderanderevandepolitiek.
InandereEuropeselanden wordtop
steedsmeer plekkenonderzocht watde
mogelijkheden zijn vangescheiden urineinzamelingen-behandeling.InZwitserland
vindt eenzeergrootschaligonderzoek plaats
naaralleaspectendiehierbij eenrolspelen.
VoordeNederlandsesituatie isurinescheidingookeengoedemogelijkheid.Door
urinegescheiden intezamelenente behandelenkunnen deaanwezigenutriëntenop
eenefficiëntere manier behandeld worden.
Ookanderestoffen diegeconcentreerd zijn
indeurine,zoalshormonen en geneesmiddelen,kunnen opdezewijzeefficiënt aangepakt worden.
Demeestsimpelemanier vanapart inzamelen vanurinepassenwealjaren toedoor
middelvanurinoirs.Nadeaparte inzamelingwordturinenu echtervermengd metde
restvanhetafvalwater. Inmet namekantoorgebouwen,scholenenziekenhuizen liggenkansen teoveromdeurineaparttehoudenenteverwerkenenzoeenvolgend stapje
tezettennaardesanitatievande21eeeuw. «"

Aparteafvoervoorurineenvoor/eces+warer.
Mechanismevoorajsluitin,g/openmlgurine-ajvoer.

Jelle Roordaen BjarturSwart
(Grontmij)
Bert Palsma(STOWA}

Symposium
tankenisdaarmeevooralgeschiktalsaansluitingopeenrioolnietgewenst is.Dit type
toiletisinZweden ineenaantal woonwijken
geïnstalleerd.
Nordic
HetmodelNordicgebruikt voor het
doorspoelen vanurineenfeces tien tot15
literperpersoonperdag.Hettoiletis
gemakkelijk teinstalleren enwordtop
dezelfde manier schoongehouden alsdeconventioneletoiletten.Scheidingvandegele
enbruine waterstroom iseenvoudig.Het
toiletisonderanderegeïnstalleerd ineen
woonwijk inZweden.
Roevac
Het modelRoevaciseentoiletmeteen
gepatenteerd scheidingsmechanisme.Door
opdetoiletbril tegaanzitten,wordtdeopeningvoorgescheiden urineinzamelinggeopend(zietweedefoto vanboven).Het toilet
verbruikt ongeveervijftottien literper per14 I H 2 0 =8-2005

soonperdagendeurine wordt nietverdund, watgunstig isvoorverdereverwerking/ zuivering.Hettoiletisopeen aantal
locaties,vooralinDuitsland,geplaatst. Het
gaatomcirca200toiletten in totaal.InOostenrijk wordtdit toiletineenaantalwoonwijken ingebouwd.

Maatschappelijke acceptatie
Urinescheiding wordt maatschappelijk
geaccepteerd mitsnutennoodzaak duidelijk
zijneneengoedevolksgezondheid en
gebruiksgemakzijngegarandeerd.Dehoge
kostenvoorstikstofverwijdering opconventionelerioolwaterzuiveringenvormen bovendieneenzwaarwegend argumentomdeze
nieuwetechniekhoogopdeagendatezetten.
Enkelesoortenpotten lijkennogniet
geheeluitontwikkeld tezijn,waardoorzich
nogkinderziektenvoordoenbijhetdagelijkse
gebruik.Niettemin isereenbehoorlijkekeus
aanpotten.InZwedenzijndegebruikservaringenmetzoweldepottenalshet transport

Op2juniverzorgenSTOWA,NVAenStichtingRIONEDinMeppelhetsymposium
'Deketenverandert,langzaam...maar
zeker!'overdemogelijkheden vannieuwe
afvalwatersystemen voorstedelijkegebiedengebaseerdopgescheiden inzameling
vangrijs-enzwartafvalwater enurine.
Hetochtendprogramma geeft eenoverzicht
vandetechnischemogelijkheden. Hetmiddaggedeelterichtzichopdepraktischetoepassingendemaatschappelijkecontext.
Hetsymposiumwordtafgesloten meteen
forumdiscussie engaatoverhetbepalen
vaneenvervolgstrategie.Tijdens hetsymposiumbestaatgelegenheidomdescheidingstoiletten uitteproberen.
Delocatievandebijeenkomst isschouwburgOgterop.Hetsymposiumbegintom
9.30uur.
Voormeerinformatie:
MarjoLexmond(0317)482023.

