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1 Inleiding  

Donderdag 29 september 2016 is Campus Plaza op het universiteitsterrein van Wageningen 

officieel geopend. Campus Plaza bestaat in totaal uit 440 appartementen opgedeeld in drie 

blokken (A, B en C). In blok B zijn in 32 van de 64 appartementen in de keukenblokken 

voedselrestenvermalers. Deze pilot is gerealiseerd op initiatief van de gemeente Wageningen en 

waterschap Vallei en Veluwe. De aanleiding voor deze pilot is de moeizame inzameling van GF-

afval (voedselresten) in hoogbouw. Mogelijk zijn voedselrestenvermalers een interessante optie.  

 

De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met voedselrestenvermalers waarbij de focus op de 

sociale kant ligt (hoe worden ze ervaren?). Daarnaast zijn er bij de bouw voorzieningen getroffen 

om de afvalwaterstromen vanuit de appartementen met en zonder voedselrestenvermalers te 

kunnen meten. Nu het pand al ruim een jaar bewoond wordt, is het wenselijk om de ervaringen 

van de studenten te inventariseren. Daarnaast is ook de wens geuit om metingen aan het 

afvalwater te verrichten om daarmee het effect van een voedselrestenvermaler op de 

samenstelling van het afvalwater inzichtelijk te maken. In deze notitie zijn de resultaten vanuit de 

afvalwatermonitoring (hoofdstuk 2) en de resultaten van het sociale belevingsonderzoek 

(hoofdstuk 3) opgenomen.  
 

2 Afvalwatermonitoring 

2.1 Meetcampagne 

Voor de afvalwatermonitoring zijn 2 bemonsteringsstations op locatie geplaatst. Eén van de 

meetwagens bemonstert het afvalwater vanuit de appartementen met voedselrestenvermalers 

(MP 2) en de ander zonder voedselrestenvermalers (MP 1). Het afvalwater is gedurende 2 weken 

(vanaf 20-9-2017 tot en met 4-10-2017) bemonsterd. De riolering is in deze meetperiode 

afgesloten middels een balg. De bemonsteringsstations pompen de volledige afvalwaterstroom op 

en deze stroom wordt door de meetvoorziening geleid. De bemonsteringsstations zijn voorzien 

van een gekalibreerde debietmeter om zodoende het debiet betrouwbaar te meten. Monsters 

worden met behulp van een happer volumeproportioneel genomen. In navolgende figuur zijn 

foto’s opgenomen van de meetpunten.  
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Figuur 1 Meetpunten afvalwater 

 

Doordeweeks is per dag een verzamelmonster aangeboden aan het laboratorium. In de 

weekenden ligt het afvalwaterdebiet fors lager en daardoor lag monsternamehoeveelheid te laag 

om alle parameters te analyseren. Van de weekenden zijn daarom tweedaagse verzamelmonsters 

gemaakt en aangeboden aan het laboratorium. Het afvalwater is gemeten op: 

• P-totaal (mg/l) 

• Nitriet (mg/l) 

• Nitraat (mg/l) 

• CZV (mg/l) 

• Zwevende stof (mg/l) 

• N-Kjeldahl (mg/l) 

 

Ter voorbereiding op de metingen is geverifieerd of alle appartementen zijn verhuurd en wat de 

etniciteit is van de studenten. Dit laatste is geverifieerd omdat de eet- en leefgewoonten behoorlijk 

kunnen verschillen. Uit deze verificatie blijkt dat alle appartementen in blok B zijn verhuurd en de 

bewoners van blok B voor 95% Nederlands zijn. De studenten van de 32 appartementen in blok B 

met voedselrestenvermalers blijken allen van Nederlandse afkomst te zijn. 

 

 

2.2 Meetresultaten 

Met behulp van de totaal geloosde hoeveelheid afvalwater zijn de vrachten bepaald. Deze 

vrachten zijn per meetpunt met elkaar vergeleken.  

 

Voor de vergelijking van de resultaten is uitgegaan dat de twee groepen (appartementen met en 

zonder voedselrestenvermaler) vergelijkbaar zijn en beiden tijdens de meetperiode volledig bezet 

waren (er is geen uithuizigheid bepaald).  

 

In navolgende tabel zijn per meetpunt de berekende specifieke vrachten en debieten 

weergegeven. Ook is het verschil tussen beide meetpunten opgenomen. Het verschil tussen de 

MP1 

MP2 

MP1 MP2 
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beide meetpunten wordt naar verwachting verklaard door het gebruik van de voedselresten-

vermalers. In bijlage 1 is de spreiding van de parameters per meetpunt weergegeven. 

 

Omdat het om studenten gaat en niet om een ‘doorsnee’ gezin in Nederland en daarnaast de 

meetperiode betrekkelijk kort was, moeten deze gegevens met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd en worden gebruikt (bij bijvoorbeeld vervolgstudies).  

 

 

Tabel 1: Verschil gemeten parameters met en zonder voedselrestenvermaler 

 

Omschrijving Eenheid MP 2  

Met voedselresten-

vermalers 

MP 1 

Zonder voedselresten-

vermalers 

Verschil tussen  

MP1 en MP2 

Geloosd debiet l/pers.d 154,7 122,3 32,4 

CZV g/pers.d 109,2 68,1 41,1 

N-Kjeldahl g/pers.d 14,2 10,8 3,4 

Zuurstofvraag gTZV/ pers 174,2 117,6 56,6 

Zwevende stof  g/pers.d 51,5 35,8 15,7 

Nitraat g/pers.d -* -*  

Nitriet g/pers.d 0,016 -  

P-totaal g/pers.d 1,6 1,3 0,35 

- = Geen gevonden waarden boven de detectielimiet. Detectielimiet nitriet is  <0.01 mg/l en nitraat: <0.05 mg/l. 
* = 1 gevonden waarde boven de detectielimiet, hier kan geen gemiddelde op gebaseerd worden 

 

Vanuit de voorgaande tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 

1. Alle parameters (m.u.v. nitraat) liggen voor meetpunt 2 (met voedselrestenvermalers) hoger. 

P-totaal en N-kjeldahl liggen ordegrootte 30% hoger, onopgeloste bestanddelen circa 45% en 

CZV 60%.  

2. Nitriet wordt alleen gemeten op meetpunt 2.  

3. Het geloosde debiet ligt bij meetpunt 2 ruim 30 l/pers.d (25%) hoger.  

 

Naast de hiervoor beschreven parameters is ook bekeken of de hoeveelheid opgelost CZV 

toeneemt. In tabel 2 zijn de resultaten van beide meetpunten opgenomen. 

 

Tabel 2: Verschil tussen totale CZV en CZV na filtratie 

 

Omschrijving Eenheid MP 2  

Met voedselresten-

vermalers 

MP 1 

Zonder voedselresten-

vermalers 

Verschil tussen  

MP1 en MP2 

CZV g/pers.d 109,2 68,1 41,1 

CZV gefiltreerd  g/pers.d 30,6 18,7 11,9 
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In de tabel is te zien dat de hoeveelheid opgelost CZV met circa 12 g per persoon per dag 

toeneemt en de totale hoeveelheid CZV met circa 40 g per persoon per dag. Dit betekent dat de 

extra hoeveelheid CZV voornamelijk (75% van de extra vracht) onopgelost is. 
 

3 Sociaal belevingsonderzoek 

3.1 Aanpak en uitwerking 

Het sociaal belevingsonderzoek is in november 2017 uitgevoerd door Waterschap Vallei en 

Veluwe. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport “belevingsonderzoek 

omtrent voedselvermaler in Campus Plaza, Wageningen” opgesteld door Paul Bronkhorst en Joep 

van Doornik. In dit hoofdstuk is een samenvatting gegeven van de bevindingen.  

 

Bij de uitvoering van het sociale belevingsonderzoek zijn via een enquête 3 vragen gesteld, 15 

stellingen geponeerd en is ruimte gelaten voor verdere op- en/of aanmerkingen. De enquête is 

terug te vinden in bijlage 2.  

 

De stellingen zijn onder te verdelen in 3 categorieën:  

1. Reden van gebruik 

2. Gebruikservaring 

3. Overige stellingen 

 

Van de 32 huishoudens hebben 24 volledige respons gegeven (75%). 22 huishoudens hebben de 

lijst in het Nederlands ingevuld, twee in het Engels. De respons is in een staafdiagram 

weergegeven. Daarbij geldt dat:  

• Staaf 1 – Zeer mee eens 

• Staaf 2 – Mee eens 

• Staaf 3 – Neutraal (niet mee eens en niet mee oneens)  

• Staaf 4 – Mee oneens 

• Staaf 5 – Zeer mee oneens 

 

De stellingen zijn op een bepaalde manier gesteld. Zo zijn stellingen opgenomen die positief en 

negatief zijn uitgedrukt rondom het gebruik van de voedselrestenvermaler. Om direct inzicht te 

geven of men positief of negatief ten opzichte van het gebruik van de voedselrestenvermaler staat 

is gebruik gemaakt van een kleurschaling. Groene kleuren zijn positief voor de 

voedselrestenvermaler en rood negatief. Als de stelling neutraal is geformuleerd zijn andere 

kleuren (blauwtonen) gebruikt. Navolgend is het kleurengebruik toegelicht.  
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Figuur 2 Toelichting kleurgebruik  

 

 

3.2 Resultaten 

 

3.2.1 Reden van gebruik 

Vanuit de enquête blijkt dat alle respondenten de voedselrestenvermaler tenminste wekelijks 

gebruiken. Waarvan de circa 80% de vermaler iedere dag gemiddeld 1 (50%) of meerdere keren 

per dag (30%) gebruikt. De overige gebruiken de vermaler minder frequent, namelijk 1 tot 5 keer 

per week.  

 

Op basis van deze respons kan worden berekend dat de vermaler gemiddeld 2 tot 3 keer per dag 

wordt gebruikt, ofwel na iedere etensbeurt (ontbijt, lunch, avondeten).  

 

In de gebruiksinstructies die is opgesteld voor de studenten (zie bijlage 3) staat opgenomen dat 

de voedselrestenvermaler in principe pas hoeft te worden aangezet wanneer de vermaler 

(maalkamer) volledig gevuld is. Het lijkt aannemelijk dat bij dit gebruik (2 tot 3 keer per dag) dit 

advies niet wordt opgevolgd.  

 

Aan de hand van stellingen is geprobeerd om te achterhalen waarom men de 

voedselrestenvermaler gebruikt. Hierbij zijn de volgende stellingen geponeerd:  

• De voedselrestenvermaler is handig om voedselresten mee kwijt te raken 

• Ik gebruik de voedselrestenvermaler omdat het goed is voor het milieu 

• De voedselrestenvermaler is een goed alternatief voor de groene afvalbak 

• Ik gebruik liever een groene afvalbak dan de voedselrestenvermaler 

 

Navolgend zijn de uitkomsten van de enquête opgenomen.  
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Figuur 3 Respons op de stellingen over de reden van gebruik van de voedselrestenvermaler. De kleuren van de 

staven geven aan of het positief (groen) of negatief (rood) oordeel over de voedselrestenvermaler betreft.  

 

Vanuit het voorgaande blijkt dat men overwegend positief reageert op het gebruik van de 

voedselrestenvermaler. Men lijkt ten aanzien van het milieu meer ‘gemengde’ gevoelens te 

hebben, maar de hoofdmoot reageert gematigd positief (‘mee eens’).  

 

3.2.2 Gebruikservaring 

Naast stellingen met betrekking tot de reden van gebruiken is ook geprobeerd om te achterhalen 

wat de gebruikservaringen zijn. Ook is via een openvraag geïnventariseerd of men wel eens een 

storingen aan de voedselvermaler heeft gehad. Daarvan geeft slechts 1 van de 24 respondenten 

aan wel eens een storing te hebben gehad. Volgens de gebruiker lag de oorzaak waarschijnlijk in 

een te hoge hoeveelheid afval en dat er waarschijnlijk te grote stukken of te harde stukken zijn 

gebruikt. De overige 23 respondenten hebben geen storing gehad aan het apparaat. 

 

De hiervoor genoemde storing heeft 

mogelijk te maken met het inslaan 

van de thermische beveiliging. Deze 

‘storing’ is relatief eenvoudig te 

verhelpen. Aan de onderzijde van het 

apparaat (zie figuur hiernaast) bevindt 

zich de resetknop van de thermische 

beveiliging. Na indrukken van deze 

knop kan de voedselrestenvermaler 

weer worden gebruikt.  

 

Via de volgende vijf stellingen is de gebruikservaring gepeild. 

• Ik vind het vervelend dat ik voedsel soms kleiner moet maken om het in de vermaler te 

kunnen doen. 

• Stellingen ten aanzien van geluid: 
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o Ik heb het idee dat ik de buren tot last ben als ik het apparaat aanzet 

o Het geluid van het apparaat is de reden dat ik het niet gebruik 

• Stellingen ten aanzien van storingen: 

o Het apparaat is storingsgevoelig 

o Ik gebruik het apparaat niet omdat er vaak een storing optreedt 

 

 

Figuur 4 Respons op de stellingen over de gebruikservaring met de voedselrestenvermaler. De kleuren van de 

staven geven aan of het positief (groen) of negatief (rood) oordeel over de voedselrestenvermaler betreft. 

 

Vanuit het voorgaande valt te herleiden dat men overwegend positief is over het gebruik van de 

voedselrestenvermaler. Er zijn volgens enkele respondenten twee aandachtspunten te noemen, 

namelijk:  

1. De geluidsproductie van de voedselrestenmaler en  

2. Dat voedselresten soms kleiner moet worden gemaakt zodat het in de vermaler past.  

 

3.2.3 Overige stellingen en vragen 

Verder zijn in de enquête nog stellingen opgenomen over de ‘toepasbaarheid’ van het systeem: 

• Ik zou het goed vinden als het systeem uiteindelijk in veel meer huizen wordt toegepast 

• Dit systeem is een eenmalig experiment en zou dat moeten blijven 

• Ik ben trots om voorloper te zijn in het gebruik van dit nieuwe systeem 

• Ik zou de voedselrestenvermaler aanraden aan mijn familie en vrienden 

• Ik zou het terecht vinden als we minder hoeven te betalen voor afvalinzameling 

 

Via een openvraag is getracht een indicatie te kunnen krijgen van het watergebruik (hoeveel liter 

water denkt u ongeveer te gebruiken bij elke keer dat u de voedselvermaler gebruikt?). Hoewel de 

waarde arbitrair te noemen is, geeft het wel een indicatie. De schattingen van het extra 

watergebruik lopen uiteen van ongeveer 1 liter tot 5 liter per keer. Gemiddeld genomen 

verwachten de respondenten +/- 2,7 liter water per beurt te gebruiken. 
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Figuur 5 Respons op de overige stellingen in relatie tot de voedselrestenvermaler. De kleuren van de staven geven 

aan of het positief (groen) of negatief (rood) oordeel over de voedselrestenvermaler betreft. Blauwtonen zijn neutrale 

vragen.  

 

Vanuit het voorgaande blijkt dat men overwegend positief reageert op de voedselrestenvermalers. 

Verder geven de respondenten aan dat vinden dat ze minder hoeven te betalen voor 

afvalinzameling omdat zij daar minder beroep op hoeven te doen door het gebruik van de 

voedselrestenvermaler. Slechts 5 van de respondenten staat neutraal in deze stelling. Geen van 

de respondenten is het ermee (zeer) oneens. Ook geeft men aan dat een aantal geen inspraak 

hoeven te hebben bij de aanleg van het systeem tegenover de meerderheid die neutraal in deze 

stelling staat.  

 

3.2.4 Quotes  

In de enquête is ook een open vraag opgenomen waarin de respondenten de ruimte kregen om op- 

en of aanmerkingen te plaatsen ten aanzien van de voedselvermaler. Veel van hen hebben hier 

gebruik van gemaakt. Navolgend zijn de quotes opgesomd. 

‘Heel fijn om te gebruiken. Ik doe er al mijn groenafval in’. 

‘Ik vind het erg handig om te gebruiken. Het enige nadeel is dat de vliesjes van bijvoorbeeld 

knoflook en ui, dus de schil, er niet in kunnen. Het systeem kan dan verstopt raken’’. 

‘Wel extra waterverbruik maar verder top’ 

‘Erg fijn systeem, ik zou niet zonder willen’ 

‘Goed initiatief’’. 

‘I will be sad to leave the system behind if I have to go’. 

‘Handig in gebruik. Voorkomt stank van een groene afvalbak. Maar verbruikt wel veel water’. 

‘Echt een fijn systeem en erg praktisch. Een stuk minder afval. Zeer positief gestemd erover’ 

‘’Best veel water verbruik’’ 

‘Goed systeem. Werkt fantastisch. Ik was in eerste instantie bang voor nare geurtjes maar dat valt 

zeer mee. En anders werkt een citroenschil heel goed. Ik hoop dat dit systeem op meer plekken 

wordt geïnstalleerd. Je hoeft ook niet naar een groene afvalbak te lopen. Het afval is ineens weg’. 

‘Ik vind het fantastisch’ 
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‘Bord afwassen in de gootsteen en klaar. Super’ 

‘Ideaal, geen andere bak nodig’ 

‘Wel extra waterverbruik maar verder top’ 

’Best wel wat geluid maar weegt enorm op tegen de voordelen’ 

 

Samenvattend: Het gebruik van de voedselrestenvermaler onder de respondenten is hoog. Geen 

van de respondenten geeft aan het systeem nooit te gebruiken. Het gemiddeld gebruik van het 

systeem is ongeveer 2 á 3 keer per dag. Eén respondent heeft aangegeven wel eens een storing 

aan het systeem te hebben gehad. Het systeem lijkt dus een (zeer) lage storingsgevoeligheid te 

hebben.  

 

Over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem zijn de respondenten in het algemeen positief tot 

zeer positief gestemd. Een kanttekening hierbij is de extra handeling die zij moeten plegen 

wanneer het groenafval te groot is voor het vermaalproces. Op basis van de stellingenanalyse 

biedt de voedselrestenvermaler voor de gebruiker een veel beter alternatief voor de groene 

afvalbak. Daarnaast blijkt het geluid van de voedselrestenvermaler een verwaarloosbare 

belemmering te zijn voor het gebruik. 

Ook uit de analyse van de overige stellingen blijkt het systeem succesvol te zijn. De meerderheid 

van de respondenten zou het systeem bijvoorbeeld aanraden aan familie en vrienden. Daarnaast 

is de meerderheid het erover eens dat het experiment in hun complex niet eenmalig zou moeten 

zijn. Het zou volgens de meeste in veel meer huizen toegepast moeten worden.  

 

De quotes van de respondenten bevestigen de uitkomsten van de stellinganalyse. Aanvullend is 

het ervaren voordeel dat het systeem nare geuren voorkomt of dat niet een extra rondje gelopen 

hoeft te worden naar de groene afvalbak. Opvallend aan de quotes is dat veel nadruk wordt 

gelegd op het extra waterverbruik van de voedselrestenvermaler.  
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4 Conclusies en discussie 

In dit rapport zijn de bevindingen van de afvalwatermonitoring en het sociale belevingsonderzoek 

opgenomen.  

 

Vanuit de afvalwatermonitoring blijkt dat de afvalwaterstromen tussen de appartementen met en 

zonder voedselrestenvermaler wezenlijk verschillen. De geloosde vrachten vanuit de 

appartementen met voedselrestenvermalers liggen – zoals ook verwacht - hoger. Het gebruik van 

de douche en/of wasmachines heeft naar verwachting beperkte invloed op de vrachten. 

Toiletbezoek bepaald normaliter 2/3e van de totale zuurstofvraag die door een huishouden wordt 

geloosd. Dat het aantal toiletbezoeken sterk verschilt, lijkt minder aannemelijk. Om deze reden 

mag redelijkerwijs worden verwacht dat de gemeten toename in vrachten het gevolg is van het 

gebruik van de voedselrestenvermalers. Dit wordt mede ondersteund door het sociale 

belevingsonderzoek waaruit blijkt dat de voedselrestenvermalers meerdere keren per dag door de 

studenten worden gebruikt. 

 

Opvallend is het hoge extra watergebruik (+ circa 30 liter per persoon per dag) dat is gemeten bij 

de appartementen met voedselrestenvermalers. Dat sprake zou zijn van een verhoging is op zich 

te verklaren. Dit omdat bij het gebruik van de voedselrestenvermaler water moet worden 

toegevoegd ten behoeve van de afvoer. Echter, het nu geconstateerde verschil in watergebruik is 

aanzienlijk te noemen. Als dit verschil in waterverbruik volledig wordt toegerekend aan de 

voedselrestenvermaler dan is de vermaler per dag 4 tot 5 minuten in gebruik, terwijl dit slechts 

ordegrootte van enkele tientallen seconden behoort te zijn.  

 

In het sociale belevingsonderzoek is ook gevraagd hoeveel water men extra verwacht te 

gebruiken als gevolg van de vermaler. Hoewel de waarde arbitrair te noemen is, geeft het wel een 

indicatie. De schattingen van het extra watergebruik lopen uiteen van ongeveer 1 liter tot 5 liter 

per keer. Gemiddeld genomen verbruiken de respondenten +/- 2,7 liter water per beurt. Dit 

betekent dat de vermaler circa 30 seconden per keer aanstaat. Bij een gemiddeld gebruik van 2 

tot 3 keer per dag betekent dat er ordegrootte 5 tot 7,5 liter per dag extra wordt gebruikt.  

Op basis van de afvalwatermonitoring en het sociale belevingsonderzoek wordt voorzichtig 

geconcludeerd dat het verschil in het waterverbruik mede door andere factoren wordt veroorzaakt. 

Bijvoorbeeld een hoger wasmachinegebruik, grotere douchefrequentie en/of langer douchen door 

de studenten die in de appartementen met voedselrestenvermaler wonen. Bij een dergelijk kleine 

onderzoekspopulatie en beperkte meetduur vallen dit soort verschillen niet weg in het gemiddelde. 

 

In het algeheel kan op basis van het sociaal belevingsonderzoek worden geconcludeerd dat de 

voedselrestenvermalers positief tot zeer positief worden beoordeeld door de studenten. 
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Bijlage 1 Spreiding meetresultaten  

 

De spreiding in de meetresultaten is aan de hand van een boxplot weergegeven. In navolgend 

kader is een toelichting gegeven over de boxplot.  

 

Een boxplot is een handzame manier om de kenmerken van een onderzochte 

populatie zo compact mogelijk grafisch samen te vatten. Elk van navolgende 

boxplots toont de posities van de belangrijkste percentielen van de populatie 

(kansverdeling). In het hiernaast opgenomen figuur is een toelichting gegeven 

van de opbouw van de boxplot. Waarden die boven/onder de ‘whiskers’ 

liggen, kunnen als uitschieter worden beschouwd. Deze waarden zijn voor het 

bepalen van het rekenkundig gemiddelde wel betrokken, maar zijn in 

navolgende figuren niet opgenomen.  
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Min 14,1 8,7

Max 40,9 27,0

Rekenkundig gemiddelde 30,6 18,7

Standaard deviatie 8,9 5,7
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Bijlage 2 Enquête van sociaal 
belevingsonderzoek 

De Nederlandse versie van de enquête  
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Bijlage 3 Gebruiksinstructies van 
voedselrestenvermaler in Campus 
Plaza 

 


