
Water voor gezond en toekomstbestendig wonen

Bij een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige plek om te wonen  hoort een efficiënte en integrale aanpak op wijkniveau 
waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Water is in de toekomst niet meer vanzelfsprekend, door klimaatverandering en de 
groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen komt de beschikbaarheid van voldoende goed drinkwater onder druk te staan. Een greep 
uit recente artikelen over dit onderwerp is hieronder te zien. De oplopende druk, vraagt om een watertransitie en de drinkwaterbedrijven 
roepen de overheid op om het bouwbesluit en de drinkwaterwet aan te passen zodat huishoudwater aan woningen geleverd kan worden.
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Het sanitatieconcept van DeSah (Decentrale Sanitatie en hergebruik) is voorbereid op deze verandering in bouwwetgeving. 

Daarnaast heeft het meerdere voordelen ten opzichte van conventionele, centrale afvalwater- en GF verwerking. Denk hierbij aan een 
lager waterverbruik door de vacuümtoiletten (toiletspoeling met 1 liter), een lager energieverbruik door terugwinning van warmte uit 
het afvalwater verwerkingsproces, een terugwinning van waardevolle meststoffen en gezuiverd water. Deze aanpak van het afvalwater 
zuiveren op wijkniveau wordt ook wel ‘Nieuwe Sanitatie’ genoemd. 

Nieuwe Sanitatie

In het Nieuwe Sanitatie systeem van DeSah wordt een onderscheid 
gemaakt tussen hemelwater, grijs- en zwart huishoudelijk afvalwater. 
Deze laatste twee stromen worden apart afgevoerd naar een compacte 
decentrale waterzuivering die in de wijk ligt. Daar wordt het op een 
energie-efficiënte manier verwerkt en kan het vervolgens  hergebruikt 
of geloosd worden op het oppervlaktewater. kunstmest
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Nieuwe sanitatie:  scheiden van afvalstromen aan de bron, 
voor een effectieve verwerking

Energie en meststoffen uit Zwart Water

Zwart afvalwater kan zeer effectief behandeld worden door in een woning gebruik te maken van vacuümtoiletten en keukenvermalers 
voor het groente, fruit en eten afval. Vacuümtoiletten gebruiken slechts 1 liter water per spoelbeurt en besparen hierdoor 25% (30 liter 
per persoon per dag) van het totale drinkwaterverbruik. Het zwarte water afkomstig van vacuümtoiletten is zo geconcentreerd dat hier 
eenvoudig energie en hoogwaardige meststoffen uit kunnen worden terug gewonnen. De gewonnen energie wordt hierbij terug gestopt 
in het proces zodat het aansluit op een aardgasvrije wijk.

Grijs Water voor warmte en huishoudwater

Het warme grijze water kan apart worden behandeld en hieruit kan schoon water en warmte worden teruggewonnen. Het water kan 
als huishoudwater terug geleverd worden aan woningen, of aan de groenvoorziening in de wijk en 10 -30% van de warmte nodig voor 
verwarming van een woning kan uit het grijze water gehaald worden en lokaal worden gebruikt middels een warmtenet. Huishoudwater 
is veilig te gebruiken voor de genoemde toepassingen en met het DeSah systeem gemakkelijk te recyclen. 

Regenwater en gezuiverd grijswater geven een altijd groene wijk

Ontkoppeling van het hemelwater en het hergebruik van gezuiverd 
grijswater in combinatie met lokale opslag  in de wijk zorgt ervoor dat 
er altijd voldoende water is om een groene, klimaat adaptieve wijk te 
creëren. Er hoeft dan geen kostbaar schaars drinkwater te worden 
gebruikt om in droge, warme periodes een groene en verkoelende 
groenvoorziening in een wijk te onderhouden.



Handig en hygiënisch 

Een project van Desah in Zweden heeft in 2022 de een Global Water Award gewonnen voor Wastewater Project of the Year vanwege 
de grootste innovatie op het gebied van compacte duurzame afvalwaterbehandeling. Dit is de meest prestigieuze award op het gebied 
afvalwaterzuivering wereldwijd.  

De aanpak van DeSah is voor het eerst gedemonstreerd in een project aan de Lemmerweg in Sneek (32 woningen, 2006) en vervolgens 
op een grotere schaal (207 woningen en appartementen) in de wijk Noorderhoek te Sneek (2011), een ministerie in Den Haag (2016), 
Superlocal (Kerkrade), Reitdiep (Groningen), Jenfelder-au (770 woningen, Hamburg, DE), DuCoop (500 appartementen, Gent, BE), 
Recolab (2.500 personen, Helsingborg, SE).

Uit het bewonersonderzoek bij in het de wijk Noorderhoek werd geconcludeerd dat de bewoners overwegend tevreden zijn over het 
systeem: het wordt beschouwd als handig en hygiënisch.

Afvalwaterzuivering en energiegebouw centraal in de wijk
Noorderhoek, Sneek

Wijk in Helsingborg waar Nieuwe Sanitatie wordt toegepast
ca. 2500 personen

Schaal en kosten

De kosten van Nieuwe Sanitatie hangen sterk af van de lokale omstandigheden: koppeling met een warmtenet, aanwezigheid riolering, 
capaciteit rioolwaterzuivering, hergebruik mogelijkheden van gezuiverd water. Gemiddeld is een nieuwbouwwijk met een omvang 
van meer dan 500 woningen concurrerend met centrale systemen als hier de zuiveringsheffing, rioolbelasting, afvalstoffenheffing, 
waterbesparing, energieterugwinning en waterhergebruik worden meegenomen. Dit vergelijk wordt gunstiger bij hogere energie- en 
waterprijzen. Daarnaast zijn vacuümtoiletten de meest goedkope maatregel om meer dan 25% drinkwater te besparen. 



Met DeSah voorbereid op de water- & energietransitie

Voor toepassingen als toiletspoeling, wasmachine, vaatwasser of het sproeien van de tuin, is het gebruik van hoogwaardig drinkwater een 
echte verspilling van energie en grondstoffen  . Het waterverbruik op wijkniveau wordt direct beperkt door het integreren van waterzuinige 
vacuüm toiletten en het toepassen van huishoudwater. Bovendien zal er bespaard kunnen worden op kosten, energie en grondstoffen 
voor zowel gemeenten als bewoners. Het Desah systeem geeft een wijk een robuuste en veilige tool om klaar te zijn voor de toekomst.

• Totaal 25 % drinkwaterbesparing

• Extra drinkwater besparing hergebruik huishoudwater

• Meststoffen uit afvalwater kunnen worden hergebruikt

• Effectievere verwijdering microvervuilingen

• Lokaal hergebruik voor groenvoorziening

• Levert 10-30% van energie nodig voor verwarming woningen

• Past in de aardgasvrije wijk

• Afvalwaterverwerking energieneutraal

Meer info?
DeSaH BV
Pieter Zeemanstraat 6  |  P.O. Box 199
NL-8600 AD Sneek, The Netherlands
tel. +31 515 42 86 86
www.desah.nl  |  info@desah.nl ve
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