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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond 

In het kader van Nieuwe Sanitatie is het transport van afvalwater nadrukkelijk een aandachtspunt. 

De conventionele manier van inzamelen voldoet in veel gevallen niet of onvoldoende aan meer 

duurzame doelstellingen. Bestaande stelsels zijn ontworpen om grote hoeveelheden verdund afval-

water af te voeren. 

 

Inmiddels is in verschillende deelstudies nagegaan welke alternatieven er zijn. In 2005 is in de 

STOWA-rapportage ‘Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater, praktijkvoor-

beelden in Nederland, Duitsland en Zweden’ (STOWA 2005-13) ingegaan op praktijkvoorbeelden 

van decentrale afvalwaterketens.  

Recent is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om afvalwater ook in bestaande situaties 

(meer) gescheiden in te zamelen. De bevindingen van dit onderzoek zijn weergegeven in ‘Source-

separation in the urban water infrastructure’ (STOWA 2012-W14). 

In Sneek en in enkele buitenlandse projecten is gebruik gemaakt van vacuümtechnologie om afval-

water in te zamelen en te transporteren. Met vacuümtechnologie is in het verleden ook in Nederland 

al de nodige ervaring opgedaan. Over de voor- en nadelen doen verschillende geluiden de ronde.  

 

STOWA acht het gewenst om in de discussie over een eventuele toepassing van vacuümtechnolo-

gie alle beschikbare relevante kennis ter beschikking te hebben. MWH is gevraagd een quickscan uit 

te voeren naar de beschikbare kennis omtrent vacuümtechnologie en de bijdrage die deze technolo-

gie kan leveren aan de verdere verduurzaming van de waterketen. 

 

 

1.2 Doelstelling 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag welke kennis en ervaringen er zijn met het 

gebruik van vacuümsystemen en in welke mate deze informatie beschikbaar is. Om specifiek inzicht 

in te krijgen in de beschikbaarheid van informatie over de duurzaamheid van vacuümsystemen die-

nen eerst de parameters die dit uitdrukken te worden bepaald. 

  

Naast het inzicht of informatie beschikbaar is heeft deze quickscan tot doel aan te geven: 

 waar welke vacuümsystemen worden toegepast; 

 hoe de systemen zijn uitgevoerd en wat de beheer- en gebruikservaringen zijn; 

 wat de parameters zouden kunnen zijn die bepalen of een systeem duurzaam is; 

 in welke mate er voldoende kennis beschikbaar is om de te verwachten discussie omtrent vacu-

umsystemen in voldoende mate te kunnen voeren.  
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1.3 Opzet en werkwijze 

Het onderzoek is opgezet in de vorm van een quickscan. De quickscan is in samenwerking met de 

TU-Delft uitgevoerd.  

 

Gestart is met het vergaren van informatie door een literatuurstudie. Vervolgens zijn factsheets op-

gesteld waarin de verzamelde informatie is opgenomen. De factsheets zijn verder aangevuld met 

informatie die verkregen is bij betrokken personen zoals beheerders. Deze informatie is per e-mail 

ingewonnen en ook zijn telefonisch gesprekken gevoerd om onduidelijke zaken op te helderen of 

door te vragen naar bepaalde zaken. Met de factsheets wordt een breed beeld gegeven van de toe-

passing van vacuümtechnologie.  

Vervolgens is de informatie samengevoegd en geanalyseerd. Op basis hiervan zijn conclusies ge-

trokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt in zijn algemeenheid ingegaan op vacuümsystemen. Hierbij wordt ingegaan op 

ontwikkelingen die er zijn geweest in de toepassing van vacuümsystemen. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

uitvoering van het onderzoek. Resultaten worden beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 6 be-

schrijven de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vacuümsystemen 

In dit hoofdstuk wordt in zijn algemeenheid ingegaan op toepassing van vacuümsystemen. Begon-

nen wordt met een definiëring van vacuümsystemen in paragraaf 2.1. Vervolgens worden in para-

graaf 2.2 enkele voorbeelden opgesomd. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de ontwikkelingen die 

er zijn geweest in keuze voor, en de toepassing van vacuümsystemen.  

 

 

2.1 Definiëring 

We spreken over vacuümsystemen als afvalwater met behulp van onderdruk ten opzichte van de 

atmosferische druk door een leiding wordt getransporteerd.  

 

 

2.2 Voorbeelden 

We kennen verschillende voorbeelden van vacuümsystemen: 

 Toiletten en leidingen binnen de woning die afvalwater via vacuüm inzamelen maar die daarna 

op een vrijverval leiding in of buiten de woning lozen (bijvoorbeeld Casa Vita in  

 Deventer). 

 Toiletten en leidingen die het afvalwater ook buiten de woning onder vacuüm verpompen naar 

een zuiveringsinstallatie (bijvoorbeeld Sneek). 

 Leidingen buiten de woning (in de openbare ruimte) die afvalwater uit een vrijvervalsysteem in-

zamelen en onder vacuüm verder transporteren (bijvoorbeeld Westland). 

 Toiletten en leidingen in vliegtuigen en cruiseschepen. 

 

 

2.3 Ontwikkelingen in de toepassing van vacuümsystemen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op waar en waarom vacuümsystemen in het verleden en vandaag 

de dag nog worden toegepast.  

 

In stedelijke gebieden in de 19
e
 eeuw 

In de tweede helft van de 19
e
 eeuw heeft de Nederlandse ingenieur Liernur een vacuümsysteem, het 

Liernurstelsel, geïntroduceerd. Dit type stelsel is onder andere toegepast in Leiden, Dordrecht,  

Amsterdam, Praag en Sint Petersburg in de periode 1870 – 1915. Op basis van onderzoek van Van 

Zon (1986) is in STOWA publicatie 2012-W14 een algemene beschrijving van de toepassing van 

vacuümriolering opgenomen. Het specifieke Liernurstelsel is beschreven in de STOWA rapportage 

2005-13. Het Liernurstelsel is in het begin van de 20e eeuw langzaam verdwenen. Hiervoor is niet 

een eenduidige oorzaak aan te wijzen. Van der Zon (1986) heeft een aantal oorzaken aangewezen:  

 tegenvallende opbrengsten van zwart water; 

 terughoudendheid door onbekendheid met het systeem; 

 riolering leek een totaaloplossing voor de gemeenten; 

 rol van de initiator (Liernur) leidde tot aarzeling bij bestuurders. 
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Verbetering van de watervoorziening in Nederland leidde tot minder mogelijkheden voor het systeem 

van Liernur. De invoering van waterclosets heeft hierbij ook een rol gespeeld. (Lintsen, 1993) 

 

In de genoemde publicaties is hier nader op ingegaan.  

 

In het buitengebied in de jaren ’80 van de vorige eeuw 

Halverwege de jaren tachtig werd veel riolering aangelegd in het buitengebied. Veelal werd gekozen 

voor mechanische riolering omdat de aanleg van vrijverval riolering in het buitengebied doorgaans 

niet mogelijk of te duur was. Er was een keuze uit drukriolering, vacuümriolering en luchtpersriole-

ring. Al snel kreeg de aanleg van drukriool de voorkeur en werd de aanleg van vacuüm- en lucht-

perssystemen steeds zeldzamer. Een deel van deze systemen is echter nog aanwezig en zijn in 

deze quickscan meegenomen het betreft systemen in de gemeenten Lopik, Molenwaard en Soest. 

 

Voor specifieke omstandigheden 

In enkele gevallen zien we specifieke redenen waarom bewust gekozen wordt voor de aanleg van 

mechanische riolering. Eén van deze redenen is het type ondergrond. Wanneer sprake is van een 

harde, steenachtige ondergrond wordt vanwege de kosten voor ontgraving niet gekozen voor vrijver-

val riolering. Het kostenaspect van drukriolering (de plaatsing van een pomp bij elke aansluiting) 

resulteert er vervolgens in dat in sommige gevallen gekozen wordt voor vacuümriolering.  

Een andere reden waarom specifiek gekozen wordt voor vacuümriolering is vanuit milieuoogpunt. In 

kwetsbare gebieden is het risico van lekkage vanuit de riolering niet acceptabel. In dat geval is va-

cuümriolering een geschikt alternatief. Een goed werkend vacuümsysteem heeft minder kans op 

lekkage dan andere systemen. 

 

Naast het type ondergrond en bescherming van het milieu als motief om te kiezen voor mechanische 

en mogelijk specifiek vacuümriolering zijn er ook locaties waarbij vanwege topografie en grondwa-

terstanden deze keuze wordt gemaakt. Dit is het geval in uitgestrekte en vlakke gebieden waar met 

het oog op het beperken van de ontgraving voor riolering vaak de keuze gemaakt wordt voor me-

chanische riolering. Bij aanleg van vrijverval riolering in dergelijke gebieden zou de te maken ontgra-

ving te groot worden. Wanneer daarnaast sprake is van hoge grondwaterstanden betekent de aan-

leg van vrijverval riolering het aanbrengen van bronnering. In sommige gevallen is de grondwater-

stand dusdanig hoog of het gebied van die aard dat bronnering niet haalbaar is. Dit geldt bijvoor-

beeld bij kuststroken en stranden. Riolering die onder de grondwaterstand ligt heeft tevens als risico 

het optreden van infiltratie van, dan wel exfiltratie naar (vervuiling) het grondwater. Grondwaterstan-

den zijn dus eveneens een reden waarom gekozen wordt voor vacuümriolering. 

 

Flexibiliteit en duurzaamheid 

Aan het eind van de vorige eeuw (1990) werd er op verschillende locaties gestreefd naar meer duur-

zame afvalwatersystemen. Vacuümsystemen boden de mogelijkheid om het afvalwater met veel 

minder water in te zamelen waardoor het terugwinnen van energie en nutriënten gemakkelijker werd. 

Het betrof projecten in bijvoorbeeld Noorwegen (Kaja en Torvetua), Duitsland (Frankfurt am Main en 

Lübeck) en ook in Nederland (Sneek). 

  



 

 
 
 
 
 
9 
 

Opgesteld door MWH B.V. 
Datum 14 februari 2014, definitief 

In de duurzame ontwikkeling was er ook aandacht voor het vergroten van de flexibiliteit in de wo-

ningbouw. Een vacuümsysteem is vergeleken met conventionele binnenriolering gemakkelijker in te 

passen. Dit vanwege kleinere leidingdiameters, de onafhankelijkheid van de locatie van een stand-

leiding en het feit dat dit systeem minder ruimte gebruikt (er is geen afschot nodig). Deze argumen-

ten speelden bijvoorbeeld bij het project Casa Vita in Deventer. 

 

Midden vorige eeuw 

Vacuümsystemen worden reeds lang toegepast in transportmiddelen zoals op boten, in vliegtuigen 

en in treinen. Hierbij is er sprake van een beperkte mogelijkheid voor de inzameling en verwerking 

van het afvalwater. Toepassing van vacuümtoiletten is onlosmakelijk verbonden met deze systemen. 

De noodzaak voor (gedeeltelijke) opslag van het afvalwater en daarmee samenhangend het beperkt 

watergebruik bij vacuümtoiletten zijn bij genoemde transportmiddelen de belangrijkste reden om te 

kiezen voor een vacuümsysteem. 

Naast de genoemde systemen in transportmiddelen zijn ook jachthavens regelmatig uitgerust met 

vacuümsystemen. Dit is soms uitgevoerd als systeem om te voorzien in inzameling van afvalwater 

vanaf de boten. In andere gevallen is het alleen het algemeen sanitair in de jachthaven wat voorzien 

is van een vacuümsysteem. De flexibiliteit van het systeem en de beperkte ruimte die nodig is voor 

afvalwateropslag zijn hierbij belangrijke motieven. 
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3 Uitvoering onderzoek 

3.1 Locaties 

Gedurende het literatuuronderzoek zijn locaties geselecteerd waarvan factsheets zijn opgesteld. 

Deze locaties zijn geselecteerd op basis van het doel om een zo breed mogelijk beeld te geven van 

internationale toepassing van vacuümsystemen. Daarnaast is gekeken of voldoende informatie be-

schikbaar was om een factsheet op te stellen van de locaties.  

Vanuit referentielijsten van leveranciers blijkt dat vacuümsystemen ook veelvuldig worden toegepast 

in Azië, bijvoorbeeld in Japan. Via deze referentielijsten, via auteurs van wetenschappelijke artikelen 

en via het internet is gepoogd om ook van deze locatie meerdere factsheets op te stellen. Het is 

echter niet gelukt om in contact te komen met betrokken personen. 

 

In Figuur 1 is weergegeven van welke locaties gegevens zijn opgenomen in dit onderzoek.  

 

 

\ 

Figuur 1: Locaties die betrokken zijn in het onderzoek 

 

Buiten Nederland is gekeken naar een tiental locaties. Een ingezoomd beeld van de zeven Neder-

landse locaties is weergegeven in Figuur 2. 

Holden Beach, NC 

 

Bonaire 

 

Kaja, Ås, Noorwegen 

Torvetua, Bergen, Noorwegen 

Flintenbreite, Lübeck, Duitsland 

 

KfW Bankengruppe, “Östarkade”, Duitsland 

Freiburg, Duitsland 

Flavigny-sur-Ozerain, Frankrijk 

Dubai, Ver. Arabische Emiraten 

Shanghai, China 
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Figuur 2: Locaties binnen Nederland die betrokken zijn in het onderzoek 

 

 

3.2 Inwinning informatie 

Van de geselecteerde locaties is bij betrokkenen informatie ingewonnen door het voorleggen van 

een vragenlijst. Zowel bij telefonische gesprekken als bij e-mail contact is gebruik gemaakt van deze 

vragenlijst.  

 

Hierbij is ingegaan op de volgende aspecten: 

 type systeem (context en motieven); 

 technische elementen; 

 aanleg en onderhoudsaspecten; 

 duurzaamheidsparameters (water- en energieverbruik); 

 beheerervaringen. 

 

De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1. Per factsheet is aangegeven welke bronnen zijn 

gebruikt. 

 

 

 

Sneek 

 

 

Volendam 

 

Schiphol 

Deventer  

Soest 

 

Lopik 

Molenwaard 
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4 Resultaten 

De verzamelde informatie is opgenomen in de factsheets (zie bijlage 2). Een globale analyse van de 

resultaten geeft het volgende beeld: 

 

Type systemen 

Over alle vier de hoofdcategorieën vacuümsystemen (zoals benoemd in hoofdstuk 2) is informatie 

voorhanden: 

 Inzameling van afvalwater door middel van vacuüm binnen de woning/ kantoor, lozing op ge-

meentelijk vrijverval systeem: Casa Vita in Deventer; 

 Inzameling en transport van afvalwater door middel van vacuüm binnen woningen tot lozingspunt 

op een lokale opslag/zuivering: Noorwegen, Duitsland, Sneek; 

 Transport van afvalwater in het buitengebied door middel van vacuüm, inzameling in de wonin-

gen door middel van vrijverval: Soest, Molenwaard, Lopik; 

 Inzameling van afvalwater in transportmiddelen door middel van vacuüm en tijdelijke opslag, op 

specifieke locaties: treinen, luchthaven Schiphol, jachthaven Volendam. 

 

In het onderzoek zijn zowel grote als kleinschalige systemen meegenomen. Op The Palm Jumeirah, 

Dubai ligt het grootste systeem (2000 aansluitingen). Het kleinste systeem wat betrokken is in het 

onderzoek zijn de vacuümsystemen die geïnstalleerd zijn in treinen. Hierbij gaat het om één toilet 

per systeem. De factsheets geven een globaal en algemeen en geen onuitputtelijk beeld van de 

aanwezige systemen. 

 

Beschikbaarheid gegevens 

Uit de inventarisatiegesprekken bleek dat over veel systemen locatiespecifieke informatie voorhan-

den is die door de beheerder zelf wordt aangedragen. De kentallen van de systemen (zoals lengte 

van het stelsel, aantal bufferputten en pompen, aantal aansluitingen, etc.) zijn relatief goed beschik-

baar. Dit geldt zowel voor de Nederlandse als voor buitenlandse locaties. Elke genoemde hoofdca-

tegorie heeft eigen specifieke kentallen die het systeem beschrijven. Systemen uit verschillende 

categorieën zijn dus ten aanzien van kentallen niet direct vergelijkbaar. 

Andere gegevens (energieverbruik, ervaringsgegevens, beheer en onderhoud) bleken veelal niet 

direct beschikbaar maar zijn mogelijk wel met gerichtere inspanningen te achterhalen.  

 

Redenen om vacuümsystemen aan te leggen 

Op locaties waar globaal sinds jaren ´90 een vacuümsysteem is aangelegd was dit doorgaans van-

wege duurzaamheidsredenen, het betreft hier voornamelijk kleinschalige systemen en pilotlocaties. 

Voorbeelden hiervan zijn Deventer, Sneek, Flintenbreite, Arbeiten&Wohnen, KfW Bankengruppe 

(Duitsland), Kaja en Torvetua (Noorwegen). 

 

Van systemen die al langere tijd in de grond liggen (vacuümriolering in het Nederlandse buitenge-

bied) is niet of maar zeer beperkt te achterhalen waarom destijds de keuze voor vacuümriolering 

gemaakt is. Er is weinig tot geen informatie aanwezig met betrekking tot een eventueel gemaakte 

afweging. 
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Bij een aantal buitenlandse locaties is naast redenen vanuit topografie (vlak terrein), ondergrond 

(grondwater en gesteente) en milieu (verminderde kans op lekkage) een lager energieverbruik een 

reden geweest om te kiezen voor een vacuümsysteem. Bij de onderzochte Nederlandse systemen 

wordt bevestigd dat vacuümsystemen een lager energieverbruik hebben dan drukriolering. Kwantita-

tieve informatie over het energieverbruik of een vergelijking met het energieverbruik bij drukriolering 

is echter niet beschikbaar. 

 

Voor schepen en treinen wordt inzameling door middel van een vacuümsysteem gezien als een 

optimaal systeem vanwege de beperkte hoeveelheid afvalwater die opgeslagen dient te worden. Bij 

treinen wordt een zuiveringstap toegepast waarna een deel van het gezuiverde afvalwater geloosd 

mag worden. In combinatie met een zuiveringsstap zijn ledigingsfrequenties van 4 keer per jaar mo-

gelijk. 

 

Beheer en onderhoud 

Hoewel hierop nadrukkelijk is doorgevraagd zijn concrete ervaringen met beheer en onderhoud en 

hoe door betrokkenen tegen het systeem wordt aangekeken beperkt beschikbaar. De Nederlandse 

locaties die opgenomen zijn, zijn een uitzondering. De ervaringen van betrokken beheerders zijn 

overwegend positief. Door twee Nederlandse locaties (Molenwaard en Lopik) werd aangegeven dat 

men van mening is dat het vacuümsysteem voordeliger is in kosten vergeleken met drukriolering. 

Ten aanzien van beheer en onderhoud zijn door de beheerders wel randvoorwaarden benoemd. 

Hierop wordt in de volgende alinea ingegaan. In zijn algemeenheid zijn de beheerervaringen niet of 

beperkt gekwantificeerd. 

 

Aanbevelingen van beheerders van vacuümsystemen  

Falen van het vacuümsysteem heeft gevolgen die verstrekkender zijn dan falen van bijvoorbeeld 

drukriolering. Uit de gesprekken met de beheerders zijn de volgende aanbevelingen samen te vat-

ten: 

 Voer tijdig en voldoende preventief onderhoud uit, wacht niet tot de problemen zich voordoen; 

 Zorg ervoor dat het systeem zoveel mogelijk vanuit de openbare ruimte beheerbaar is; 

 Zorg voor een actueel inzicht in de werking van het systeem (bijvoorbeeld met telemetrie); 

 Zorg voor kennis van en ervaring met het systeem in de organisatie; 

 Zorg voor een goed werkende sensor in de bufferput die op het juiste moment de pomp inscha-

kelt; 

 Voorkom lozing van regenwater op het systeem. 

 

Duurzaamheid 

Bij het opstellen van de factsheets is voor wat betreft duurzaamheid de focus gelegd op water- en 

energieverbruik. Over het algemeen is hier behoudens het waterverbruik van de vacuümtoiletten 

weinig kwantitatieve informatie aanwezig bij de beheerders.  

 

Opvallend is dat bij de onderzochte locaties die met het oog op duurzaamheid zijn gerealiseerd, 

gegevens over duurzaamheid niet worden gekwantificeerd, beschikbaar zijn en/of gemonitord wor-

den (behoudens Sneek). Ook zijn er vooraf geen duurzaamheidsparameters geformuleerd. 
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In de ‘duurzaamheidsprojecten’ wordt het vacuümsysteem voor bijvoorbeeld zwart water ingezet in 

de weg naar een meer duurzame inzameling van afvalwater. Wat hierbij opvalt is dat deze projecten 

op een aantal locaties vooralsnog lijken te eindigen in conventionele verwerking van het afvalwater.  

Zowel in Noorwegen (Kaja en Torvetua) als ook in Duitsland (Flintentbreite en Freiburg) wordt het 

zwarte water wat bedoeld was om gebruikt te worden voor vergisting of biogas door een vrachtwa-

gen opgehaald en naar de conventionele waterzuivering gebracht. 
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5 Conclusies  

Deze studie geeft een beeld van de verschillende vacuümsystemen die wereldwijd zijn toegepast. 

Daarbij is er een grote verscheidenheid aan soorten systemen, verschillen in schaalgrootte en de 

verschillende situaties waarbinnen zij worden toegepast. Dat maakt het onderling vergelijken van de 

werking van verschillende systemen niet mogelijk. 

 

Beschikbaarheid gegevens 

Van de meeste onderzochte systemen zijn de technische gegevens direct opvraagbaar; gegevens 

over beheer en onderhoud zijn lastiger te verkrijgen. Het beeld voor wat betreft gegevens over be-

heer en onderhoud is in het algemeen beperkt gebleven tot kwalitatieve beschrijvingen.  

 

Duurzaamheidsparameters 

Kennis over de duurzaamheid van de systemen is nauwelijks voorhanden. Dat heeft enerzijds te 

maken met het feit dat er geen duidelijkheid is over de parameters die bepalen of een systeem duur-

zaam is. Ook de projecten die uit oogpunt van duurzame ontwikkeling zijn aangelegd monitoren niet 

op dit aspect. En anderzijds zijn ten aanzien van de parameters die door ons zelf als duurzaam-

heidsparameters zijn aangedragen (energie en water) geen (of nauwelijks) gegevens voorhanden 

zijn. Alleen het project Sneek is hierop een positieve uitzondering. 

 

De quickscan leidt niet tot een duidelijk beeld van de mogelijke parameters die bepalen of een vacu-

umsysteem duurzaam is. Daarmee is er op dit moment onvoldoende kennis om een discussie om-

trent duurzaamheid van vacuümsystemen ten opzichte van andere technologieën in de waterketen 

te voeren. 
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6 Aanbevelingen 

Vacuümtechnologie is een oude maar nog steeds bruikbare technologie die de afgelopen jaren (de-

cennia) om verschillende redenen, in Nederland en elders in de wereld, is toegepast. Vacuümtech-

nologie zou, vanwege de geringere benodigde hoeveelheid spoelwater en haar flexibiliteit, goed bij 

kunnen dragen aan een transitie naar een meer duurzame waterketen. In de literatuur is echter rela-

tief weinig kennis beschikbaar omtrent het functioneren en de ervaringen met deze systemen. In 

deze quickscan is nagegaan waar vacuümsystemen worden toegepast en welke informatie er be-

schikbaar is.   

 

Een beoordeling of vacuümsystemen in de toekomst in Nederland bij kunnen dragen aan de ver-

duurzaming van de waterketen lijkt op grond van de beschikbare gegevens niet zonder meer moge-

lijk. Er zijn weliswaar voldoende locaties maar er zijn zeer weinig gegevens direct beschikbaar. Om 

de vereiste gegevens te verkrijgen is meer gericht onderzoek, wellicht ook op locatie, noodzakelijk 

en vergt een relatief grote inspanning.  

 

Er is momenteel geen eenduidig beeld over de parameters die van belang zijn bij de beoordeling 

van de mate van duurzaamheid in de waterketen. Het lijkt verstandig eerst een beter beeld te krijgen 

van de duurzaamheidsaspecten in de waterketen alvorens verdere inventarisaties ten aanzien van 

vacuümsystemen worden gedaan. Alleen dan is het mogelijk gericht onderzoek naar de meest rele-

vante parameters te doen. 

 

1. Aanbevolen wordt om in eerste instantie onderzoek te doen naar de verschillende duur-

zaamheidsaspecten die van invloed zijn op de duurzaamheid van de waterketen. 

Op grond van een goede analyse kan vervolgens worden bepaald naar welke aspecten van de va-

cuümsystemen nader onderzoek moet worden gedaan.  

 

Vacuümsystemen worden onder verschillende omstandigheden toegepast. De situaties zijn echter 

niet altijd met elkaar te vergelijken. Er zijn over het algemeen weinig gegevens voorhanden. Nader 

onderzoek, wellicht op locatie, is noodzakelijk. 

 

2. Aanbevolen wordt om bij een nader onderzoek een beperkt aantal projecten te selecteren in 

situaties die vergelijkbaar zijn met Nederland en daar gericht onderzoek uit te voeren. 

Mocht het zo zijn dat vacuümsystemen bij kunnen dragen aan een verduurzaming van de waterke-

ten dan zal er rekening mee moeten worden gehouden dat de wijze van inzameling en transport van 

afvalwater invloed heeft op de verwerking. Nader onderzoek naar de effecten van grootschalige 

implementatie op de waterketen is in dat geval gewenst.  

 

3. Aanbevolen wordt om alvorens tot implementatie wordt overgegaan na te gaan wat de in-

vloed kan zijn van grootschalige toepassing van vacuümsystemen op de verwerking van af-

valwater. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 

  



 

 

  



Vragenlijst - Quick scan vacuümsystemen  
 
A. Type systeem  

 
1. Op welke locatie bevindt het systeem zich? 
2. Wat is de context van het systeem? 
3. Hoe kan de locatie worden getypeerd?  

o buitengebied 
o stedelijk gebied 
o kantoor 
o anders, nl. … 

4. Welk soort afvalwater wordt ingezameld? 
o zwart water (toiletten) 
o grijs water (wassen, douche) 
o beide 
o anders, nl… 

5. Waarom is gekozen voor een vacuümsysteem? 
6. Welke afweging is hierin gemaakt? 
7. Zijn andere typen systemen overwogen en zo ja welke? 
8. Zijn er specifieke omstandigheden die geleid hebben tot de keuze voor een vacuümsysteem? 

 
B. Technische elementen 

1. Waar is het vacuümsysteem geïnstalleerd? 
o Binnen 
o Buiten 
o Combinatie 

2. Zijn er vacuümtoiletten geïnstalleerd? 
3. Wat is de structuur van het systeem? 
4. Vindt een deel van het transport onder vrijverval plaats? Zo ja welk deel? 
5. Wordt er gebruik gemaakt van een bio-filter of reactor? 
6. Is er telemetrie aangebracht op het systeem? In hoeverre? 
7. Hoeveel aansluitingen heeft het systeem? 
8. Hoeveel bufferputten of opslagtanks heeft het systeem? 
9. In het geval van een gebouw of complex; wat is de grootte van de inzameltank? Hoe vaak 

moet de tank worden geledigd? 
10. Hoeveel vacuümstations heeft het systeem? 
11. Hoeveel pompen heeft het systeem met welke capaciteit? 
12. Wat is de lengte van het systeem? 
13. Wat is de diameter van de afvoerpijp? 
14. Wat is de diameter van de vacuümklep? 
15. Van welk materiaal zijn de leidingen? 
16. Welk type pomp is geïnstalleerd? 
17. Wat is de leverancier van het systeem? 

 
C. Aanleg en onderhoudsaspecten 

1. Wanneer is het systeem geïnstalleerd? 
2. Kunt u het proces van aanleg beschrijven? 
3. Wat waren de kosten van aanleg? 
4. Wie voert beheer en onderhoud van het systeem uit? 

o Beide intern 
o Beide extern 



o Beheer intern, onderhoud extern 
o Overig, … 

5. Wat zijn de beheer en onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd? 
6. Hoe vaak wordt beheer en onderhoud uitgevoerd? Eens per … 
7. Wat zijn de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud? 
8. Welke storingen treden er op? 

a. Treedt er verstopping van het systeem op? Zo ja, waar in het systeem? 
b. Treedt er lekkage van lucht op in het systeem? Zo ja, waar in het systeem? 
c. Zijn er andere storingen? Zo ja, wat zijn deze? 
d. Overig, … 

9. Hoe vaak treden er storingen op? Eens per … 
 

D. Duurzaamheidsaspecten (water- en energieverbruik) 
1. Hoe veel water gebruikt het systeem? 

a. Vacuumtoiletten, … L per spoelbeurt 
b. Watergekoelde pompen … L per jaar 
c. Overig, … 

2. Hoe veel energie verbruikt het systeem per jaar? 
 
 
E. Beheerervaringen (+ positief, 0 neutraal of - negatief) 

1. Gebruikerstevredenheid 
2. Geluid 
3. Lozing van gebruikers 



 

 

Bijlage 2: Factsheets 

  



 

 

 

 



Casa Vita, Deventer 

Beschrijving systeem:  
Het woonproject Casa Vita bestaat uit 38 appartementen voorzien van vacuümtoiletten. Hoofdreden voor keuze voor 
een vacuümsysteem is vanwege de flexibiliteit die het systeem biedt voor plaatsing van toiletten. Hierbij gaat het om 
de dunne afvoerleidingen en het feit dat er geen noodzaak is om het toilet dichtbij de hoofdleiding te situeren. Deze 
flexibiliteit pastte bij de flexibiliteit die gedurende de bouw van het complex gegeven werd aan de eigenaren van de 
appartementen voor de inrichting van de woning. Andere redenen voor keuze voor het vacuumsysteem waren 
waterbesparing en het positieve gevoel omtrent milieuvriendelijkheid. De vacuümpomp (in dit geval een 
vacuümarator) zuigt het water aan en versnijdt/ vermaalt het ingezalde water. Het systeem loost het ingezamelde 
water zonder verdere verwerking op de gemeentelijke riolering. 
 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  38 
Diameter leidingen:  50 mm afvoerleiding 
Vacuümpompen: 2 pompen, capaciteit per pomp 192 L/uur (één pomp is de reservepomp) 
Leverancier:  Jets 

Aanleg: 
Het systeem is aangelegd in 2006-2007.  
Aanlegkosten: € 1.645 per appartement, € 62.510 totaal. 

Onderhoud: 
Uitvoering: Het onderhoud wordt extern uitgevoerd door Domus VvE beheer. Gebruikers dienen geen chloor te 
gebruiken vanwege aantasting van de leidingen. In plaats hiervan moet Biocompact worden gebruikt. Dit zorgt er ook 
voor dat urinesteen tegengegaan wordt.  
Kosten: totaal 200-300 euro per jaar. 
Hoeveelheid: tijdsbesteding van 1 beheerder 6 uur/jaar (incl. 2 uur/jaar storingen). 
Storingsfrequentie: In 2007 3 keer, door verstopping en lekkage. 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: 1,2 l/spoelbeurt  
Energieverbruik: 3 kW per pomp, pomp werkt gedurende 1 uur per dag 

Beheerervaringen: +/0/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 

Appartementencomplex Casa Vita, Deventer (Bron: Telkamp, P. 
et al, 2008) 



 

Gebruikerstevredenheid:   + 

Geluid:  0/- 

Bronnen: 
Artikel:  - Telkamp, P.,  Mels, A., Bulk, J. van den, Artikel H2O, 10-2008.  Praktijkervaringen met 

vacuümtechnologie voor toiletten.  
Rapporten:  - Van den Bulk, J., 2008, New initiatives in sanitation systems. 



Gemeente Molenwaard, Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving systeem: 
Gemeente Molenwaard, locaties: Ottoland, Molenaarsgraaf, Brandwijk en 2 in Oud-Alblas. 
Buiten de woning staat een bufferput waar continue vacuüm op staat. Het riool tussen de woning en de bufferput 
bestaat uit een gewone huisaansluiting. Vaak zijn meerdere woningen aangesloten op 1 bufferput. Het systeem is 
aangelegd tussen 1981 en 1984 toen nog op de sloten werd geloosd.   

 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  ± 700 met ongeveer 3 inwonerequivalent per woning 
Aantal opvangputten:  364 bufferputten 
Lengte leidingen 23,5 km 
Diameter leidingen:  Ø 75 tot en met Ø 125 mm 
Vacuümstations: 5 vacuümstations met 7 vacuümtanks 
Type vacuümpompen: Busch R5,  type 160 en 250 
Materialen: Persleidingen HPE, vacuümleidingen PVC zware klasse 
Grootte Vacuümklep : Ø 63 type QuaVac uit Almere 
Soort sensor: In vacuümtank druksensor, in bufferput activator d.m.v. vlotterbal 
Aanlegjaar:   1981 – 1984 
Leverancier:  QuaVac en sommige van Puls 

Aanleg: 
Aanleg beschrijving:  
Systeem is aangelegd toen alle woningen nog op de sloten loosden. Tussen woning en sloot is een bufferput 
geplaatst. Of het vacuümsysteem geschikt is hangt af van het type gebied. Het systeem is uitermate geschikt voor 
‘dichtbevolkte’ lintbebouwing (i.v.m. clustering). De vacuümstations zijn aangelegd als een spin in het web (maximaal 
ca. 2 km /station). 
Aanlegkosten: vervangingswaarde ca. € 3.750.000 
 

Onderhoud: 
Ervaring:   
Onderhoud 100% aanbesteed aan een vaste aannemer. Beheersysteem door gemeente en aannemer. Tevreden met 
het systeem omdat het in onderhoud, telemetrie en in stroomkosten goedkoper is dan drukriolering. Technisch is het 
moeilijker om te beheren. Voor onderhoud is veel kennis en ervaring nodig. Automatisering (telemetrie) is essentieel 
voor succesvol onderhoud. De gemeente heeft (eenvoudige) telemetrie op de 5 stations. Bijvoorbeeld bij  een te lage 
druk (0,4  bar) wordt een melding gemaakt. 
Beschrijving:  
Preventief en correctief. Verhelpen van dagelijkse storingen en preventief onderhoud reinigen bufferputten en 
vacuümtanks. Goede ervaringen met onderhoud. Preventief onderhoud noodzakelijk evenals vaste aannemer. 



 

Incidenteel vervanging van vuilwaterpompen of revisies van vacuümpompen. 
Kosten: begroting € 40.000 /jaar 
Frequentie: 1x per jaar preventief reinigen en leegzuigen bufferputten en tanks, 2x per jaar inspectie en onderhoud 
van de 5 hoofdstations en tanks. 
Storingsfrequentie: 70 - 80 vacuümstoringen per jaar over 5 stations. Veroorzaakt door vacuümverlies door storingen 
veelal in de bufferputten door vuil. Incidenteel lekkage in hoofdleiding. 
Tot 1995 was het systeem arbeidsintensief en waren er veel storingen (300-400 per jaar). In 1995 is telemetrie 
aangebracht op het systeem. Hierdoor wordt veel tijd bespaard en worden storingen sneller/eerder verholpen. 
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: Geen vacuümtoiletten. Pompen zijn oliegekoeld, geen terugval in vermogen bij veel looptijd of zomerse 
hitte. Systeem werkt vrijwel altijd probleemloos. 
Energiegebruik: ongeveer 76.000 kW per jaar 
 

Beheerervaringen: +/0/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:   + 
Geluid - vacuümstation: 0 
Geluid - bufferputten: + 
Lozing van gebruikers: 
Regenwater is niet goed voor het stelsel. Capaciteit is daar te klein voor. Vorig jaar is de gemeente een onderzoek 
gestart, op dit moment wordt in kaart gebracht hoeveel regenwater is aangesloten. Bij grote aangesloten 
oppervlakken zal in gesprek gegaan worden met de burgers om een oplossing te vinden. Lozingsgedrag bewoners is 
in het algemeen goed. 

Bronnen: 
Interview:  - Rien de Ruijter. 



Gemeente Lopik, 
Nederland 
 

 

Beschrijving systeem: 
In een deel van de gemeente Lopik zijn 14 vacuümsystemen aanwezig voor de inzameling van huishoudelijk 
afvalwater (zwart en grijs water). Op sommige systemen zit ook een groot gedeelte regenwater dat destijds niet is 
afgekoppeld of waarvan men niet wist dat het erop aangesloten zat. Er wordt nog geen gescheiden sanitatie 
toegepast. 
Twee vacuümgemalen lozen in het vrijverval riool, negen vacuümgemalen lozen rechtstreeks op de persleiding 
richting de zuivering en drie vacuümgemalen op een tussengemaal van het waterschap die vervolgens ook weer 
rechtstreeks op de persleiding loost.  
 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  2.155 woningen 
Aantal opvangputten:  1.180 
Capaciteit:  9 m3/uur (de gemalen kunnen meer, afhankelijk van de (afvoer)pompen en 

het aantal gemalen dat gelijktijdig draait) 
Lengte:  99 km vacuümleiding 
Diameter leidingen:  rond 90 mm tot rond 160 mm 
Materialen:  dikwandig PVC later werd PE aangelegd 
Leverancier:  Pipelife, Wavin, Dyka 

Aanleg: 
Aanleg beschrijving: De ontwerpen zijn destijds door een adviesbureau uit Gorkum gemaakt en berekeningen door de 
leverancier van het systeem. Er is rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen. De vacuümleidingen zijn vrijwel 
allen in de berm aangebracht. Hoofdleidingen zijn daardoor met honderden meters per dag gelegd. De bufferputjes 
t.b.v. de woningaansluitingen zijn door een tweede ploeg meestal direct daar achteraan geplaatst. De vrijverval 
huisaansluitingen zijn door een aannemer of door de bewoners zelf aangebracht onder toezicht van de gemeente of 
adviseur (ingetekend en zakelijk recht gevestigd waar dat nodig was) en gecontroleerd. Van de 14 vacuümsystemen 
in de buitengebieden zijn 10 vacuümgemalen in dezelfde standaard prefab pomphuisjes ondergebracht (binnen 2 
dagen geplaatst en draaiend) en de opslagtank (en rioolwater dompelpompen) in de grond. Twee gemalen zijn 
Vacuüm Ejector gemalen en één vacuümstation is geheel ondergronds aangebracht. 
Aanlegkosten: De eerste 10 vacuüm rioleringssystemen in de Gemeente Lopik zijn in de jaren 1978 -1986 met 
tussenpozen door dezelfde aannemer en leverancier uitgevoerd.  
In alle buitengebieden waren de gemiddelde kosten per systeem in deze periode ca. NLF. 500.000 –NLF. 600.000 
Omgerekend tussen de NLF. 3.000 (€ 1.360) en NLF. 3.800 (€ 1.715) per woning aansluiting.  
Splitsing materiaal, incl. leidingen, pompen, elektrische besturing en betonnen putten met vacuüm afvoermechanisme: 
50% van de aanneemsom. 
Graafwerkzaamheden, plaatsingskosten putten door de aannemer en de aanleg van persleidingen naar de 
zuiveringen of tussengemalen, bedragen: 50% van de aanneemsom. 
 
 

Windmolenpark Lopik (Bron: http://www.lopik.nl/) 



 

Onderhoud: 
Onderhoud wordt intern uitgevoerd 
Ervaring: 95% van de oorspronkelijk aangebrachte vacuümkleppen en niveau schakelaars in de periode 1978 -1986 
zijn nog van het oude type en nooit vervangen. Het systeem wordt als betrouwbaar ervaren. Minder energieverbruik, 
geen draaiende onderdelen m.u.v. pompen in de hoofdtank, dus minder slijtage.  
Een nieuwe aansluiting is binnen een uur geregeld (geen stroomaansluitingen en wachttijden). Het systeem blijft 
tijdens het maken van een nieuwe aansluiting gewoon in werking. 
Kosten: buitendienstmedewerker (doet ook groenonderhoud om gemalen e.d. )= totaal incl. toeslagen e.d. € 42.000 
per jaar. Daarnaast onderhoudscontractdagen van de leverancier (extern) = € 6.060 per jaar. Hier worden dagen van 
overgehouden die meegenomen worden naar het volgende jaar. Weekenddiensten zijn moeilijk in te schatten omdat 
dit ook voor vrijverval en drukriool geldt. Hier is een post "inhuur derden voor" van € 25.000 per jaar. Hier wordt ook 
voor doordeweeks en ‘s avonds uit geput. Het budget wordt meestal maar voor 15.000 aangesproken.  
N.B. Onderhoud aan wegen als gevolg van verzakkingen of herstel van putdeksels doen zich niet voor. Er zijn geen 
rioolputdeksels en leidingen bevinden zich niet onder het wegdek. 
 

Duurzaamheidsaspecten:  
Watergebruik: Het gemiddelde energieverbruik van de vacuümpomp is niet meer dan 30 Watt per woning per dag. 
Energiegebruik: bij de toegepaste oil lubricated rotary vane pompen: niets. Vroeger hadden ze sierpompen die water 
gebruikten voor de koeling. 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:   + 
Geluid:  + 
Opmerkingen: 
De heer Zielman: “Uiteraard zijn wij zeer tevreden. Sterker, als er weer een project komt zowel in Lopik als elders 
buiten de gemeente of in buitenland, dan wil ik graag het vacuümriool aanleggen. Dit alleen al om te bewijzen dat het 
wel werkt.” Afgelopen jaar hadden wij één gemaal dichtbij een woning die wat meer lawaai maakte. Hier hebben wij 
het schoepenhuis van de vacuümpomp opnieuw uitgehoond (geen trillingen meer).  

Bronnen: 
Interview: - Dhr. W. Zielman, beheerder gemeente Lopik ( telefonisch + e-mail). 
Websites - www.lopik.nl 



Sneek, Nederland  
 

 

 

Beschrijving systeem: 
Gedurende herstructurering van de wijk Noorderhoek in Sneek worden nieuw gebouwde woningen op een 
alternatieve manier voorzien van sanitatie.  
Vacuümtoiletten en keukenvermalers zijn geïnstalleerd voor inzameling van toiletwater (zwart water) en organisch 
keukenafval. Alle woningen worden aangesloten op één vacuumpomp die het water verpompt naar de 
zuiveringsinstallatie. Vanuit het zwarte water wordt in de installatie door vergisting biogas geproduceerd. Dit gas wordt 
deels gebruikt voor verwarming van de woningen en het tapwater in de wijk (ongeveer 12% van de totale gasvraag 
van de wijk). Vervolgens worden door grondstoffen omgezet naar kunstmest en daarna worden stoffen als 
medicijnresten en hormoonverstorende stoffen verwijderd.  
De temperatuur van het grijze water wordt benut voor wijkverwarming. Het lokaal gezuiverde grijze en zwarte water 
wordt geloosd op een hemelwaterriool.  
 

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  232 woningen 
Diameter leidingen:  50 mm en 63 mm 
Materialen: HDPE 
Start-up datum: 2011 

Aanleg: 
Door Woningstichting de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslan, Gemeente Sudwest-Fryslan en Stowa is gezamenlijk 
een duurzaam en innovatief sanitatiesysteem aangelegd in de wijk Noorderhoek in Sneek. In 2011 is het 
zuiveringssysteem opgestart. 
Aanlegkosten: 2,5 miljoen voor het hele sanitatie project in Sneek. 
 

Onderhoud: 
Beschrijving: Het onderhoud wordt extern uitgevoerd 
Frequentie: Het vacuümgemaal wordt 1 x per jaar preventief gecontroleerd. 
Ervaring: Weinig storingen en weinig onderhoud de afgelopen twee jaar. 
Kosten: € 1000 - € 1500 per jaar. 
Oorzaak van storingen: De meeste storingen ontstaan door onjuist gebruik bij het aansluitpunt. 
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: Per spoelbeurt een besparing van 6 liter water ten opzichte van normaal toilet. Dit komt neer op een 
theoretische besparing van 25%. 
Energieverbruik: verwacht wordt dat de zuivering een netto-energieproducent wordt en daarnaast dat 20%van het 
energieverbruik van een huishouden kan worden teruggeleverd (via biogas en de warmteterugwinning). 
Gedurende 2,5 jaar wordt het systeem gemonitord. De eerste zuiveringsresultaten zijn bevredigend, ondanks 

Waterschoon Sneek (Bron:http://www.waterschoon.nl/) 



 

onderbelasting van de installatie. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan kosten voor beheer en onderhoud. 
Voor wat betreft het zuiveringsproces wordt gelet op CO2 uitstoot, daarnaast is aanbevolen om aandacht te besteden 
aan broeikasgassen, lachgas en methaan (Gerbens et al, 2013). 
 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Bewoners van het aanwezige appartementen-complex zijn in het algemeen tevreden over het project. Het systeem 
wordt door de meerderheid als handig en hygienisch beoordeeld. In een bewonersonderzoek is uitgebreid ingegaan 
op de tevredenheid van bewoners. 
De gemeente  Sudwest-Fryslan geeft aan dat ze op dit moment geen reden hebben om ontevreden te zijn. Er lopen 
wel erg veel leidingen in openbaar terrein maar dat heeft o.a. te maken met dat het systeem uitgebreid is met 
energieterugwinning. De gemeente wacht nog af hoe het grijswatersysteem reageert op het afvoeren van veel zeep 
en vethoudend water. Men denkt dat de kans op verstopping en wellicht aantasting groter is. Tot nu toe hebben ze 
één klein incident gehad wat hoofdzakelijk te maken had met een niet goed functionerende vetvanger. 
 

Bronnen: 
Rapporten: - Dhr. Steinvoorn, gemeente Sudwest-Fryslan (telefonisch + e-mail). 
Artikel:  - Gerbens, S., Meulman, B., Postma, A., Palsma, B.J., Scheltinga, A. van; Land+Water, 3-2013. 

Sneek wijst de weg naar mogelijk duurzame sanitatie, bewonerstevredenheidsonderzoek; 
- Wageningen University, lsg. Milieubeleid, 2012. Over Spoelen en Vermalen. 

Bewonersonderzoek naar percepties en gebruikerservaringen van het project Waterschoon in 
Sneek.  

Website - http://www.stowa.nl/projecten/nieuwe_sanitatie_in_sneek, 25-05-2013 
- www.waterschoon.nl 

http://www.waterschoon.nl/


 Gemeente Soest, Nederland   
 
 
 

 

 

 

 

Beschrijving systeem: 
Woningen buitengebied, Dorresteinweg / Wieksloterweg-oostzijde / Wieksloterweg-westzijde / Veenzoom / 1ste 
Heezerlaantje / 2de Heezerlaantje. Aangelegd in 1984 (reden keuze voor vacuüm is onbekend).  

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  +/- 120 woningen 
Aantal opvangputten:  +/- 75 
Lengte leidingen 6,9 km (verdeeld in twee strengen) 
Diameter leidingen:  63 mm  in de put; transportleidingen vanaf eindpunt 90 mm, bij 

vacuümstation 125 en 160 mm 
Groote vacuüm klep 63 mm 
Materialen: PVC 
Type  vacuüm pompen  Robuschi (watergekoeld) in 2013 worden de vacuümpompen vervangen 

door oliegekoelde pompen 
Soort sensor: drijvende bal verbonden aan "float activator" 
Leverancier:  aanleg Air-Vac;  na renovatie Qua-Vac 

Aanleg: 
Aanlegkosten:    vacuümstation € 90.000; persleiding € 50.000; vacuümleiding en bufferputten € 1.200.000 
Aanleg beschrijving: bufferputten liggen bij de woonhuizen op particulier terrein; de vacuümleiding ligt in de berm van 
de asfaltweg; op diverse plaatsen zijn afsluiters in de vacuümleiding opgenomen om bufferputten op te sporen die een 
storing veroorzaken; het vacuümstation ligt centraal op korte afstand van het vrijverval riool waarop geloosd wordt. 
Recent is ontdekt dat zich in het systeem veel H2S gas vormt want de lozingsput in het vrijvervalriool is enorm 
aangetast en wordt nu voorzien van een coating. 
Ervaring met onderhoud:  Positief.  
Beschrijving onderhoud:  Uitvoering van onderhoud is uitbesteed. Betreft reinigen van de opvangputten; controle / 
reparatie float-activator en klep,  vacuüm- en riool(afvoer)pompen, koel(water)systeem (vacuümpompen), 
besturingskast, telemetrie. 
Kosten: bufferputten € 50/jaar; vacuümstation € 3.400/jaar; vacuümleiding/persleiding € 2,50/per meter, per jaar   
Frequentie: 1 keer per jaar reinigen, groot onderhoud pompen; wekelijks visuele controle vacuümgemaal; 
vacuümleiding/persleiding 1 x per 5 jaar 
Storingsfrequentie: na renovatie opvangputten gemiddeld 1 storing per week. Storingen veroorzaakt door vervuiling in 
de opvangputten (onjuist gebruik). Een storing wordt gesignaleerd in het vacuümstation (wegvallen vacuüm); 
vervolgens is het lastig om de bufferput waar de storing veroorzaakt wordt op te sporen, het is 1 van de 35 
bufferputten die op de streng zitten, dit opsporen is arbeidsintensief. Het komt voor dat voordat de bufferput waar de 
storing wordt veroorzaakt gevonden is de storing vanzelf opheft (dichtvallen vacuümklep). Er wordt dan geen oorzaak 
van de storing gevonden, frustratie voor de monteur. Groot nadeel is dat een storing aan het vacuümstation meteen 
doorwerkt naar alle aangesloten bufferputten. De berging van de bufferputten is klein, circa 1 m3. 
 
 



 

 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik (vacuümtoiletten): n.v.t. 
Energiegebruik: € 1.000 per kwartaal 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 

Gebruikerstevredenheid:   + 

Geluid:  +/-; de oude vacuümpompen (1984) worden onder andere 
vervangen omdat nieuwe vacuümpompen minder geluid 
produceren 

Lozing van gebruikers: kan (altijd) beter, hier ligt ook wel een taak voor de gemeente om de bewoners regelmatig te 
informeren over het gewenste lozingsgedrag (helaas is hier te weinig aandacht voor)  

Bronnen: 
Interview:  
 

- F. Roskamp (gemeente Soest) 
- W. van Dis en A. Kip (Dusseldorp Rioolservice) 



 

 Yotel Schiphol, Nederland   
 
 

 

 

Beschrijving systeem: 
Yotel Schiphol lounge 2 is aangelegd in 2009 en heeft hotel cabins op de luchthaven Schiphol. De cabins zijn 
voorzien van een vacuümsysteem voor de inzameling van het afvalwater. Het gebruik van het vacuümsysteem past  
in het concept van Yotel (cabins). Weinig waterverbruik (past in de duurzaamheidsvisie), daarnaast is de locatie van 
afvoeren flexibel/makkelijk inpasbaar (geringe diameters). Het afvalwater wordt geloosd op de riolering. 

 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  60 (57 kamers, 2 douches 1 receptie) 
Aantal opvangputten:  1 (2900 liter) 
Diameter leidingen:  75 mm 
Materialen: aluminium afvoerleiding (PVC is niet toegestaan op Schiphol) 
Type vacuümpomp: 2x Robuschi RVS 16 
Type vacuümtoilet: Qua-vac toilet (EVAC 900 wall mod el) 
Leverancier: Quavac 

Onderhoud: 
Ervaring: Onderhoud uitbesteed aan installatietechnisch bedrijf, doet dit samen met Quavac. 
Beschrijving: Tank leegpompen en filters verwisselen  
Frequentie: 3 maal per jaar. 
Storingsfrequentie: minimaal, ca. 1x/maand 
Oorzaak: zo nu en dan verstopt toilet (verstopt filter na de vacuümklep), veroorzaakt door intensief gebruik  
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik (vacuümtoiletten): 0,6 L /spoeling 
Energiegebruik: onbekend 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:   + 
Geluid:  0;  redelijk veel geluid tijdens het spoelen 

Lozing van gebruikers: kan (altijd) beter, hier ligt ook wel een taak voor de gemeente om de bewoners regelmatig te 
informeren over het gewenste lozingsgedrag (helaas is hier te weinig aandacht voor)  

Bronnen: 
Interview:  
 

- interview Dion Bogaard (GMI Installatietechniek) 
- Interview Dennis van der Meer (Yotel Schiphol) 

Hotel cabin, Yotel Schiphol (www.yotel.com) 



Wohnen & arbeiten, 
Freiburg, Duitsland   
 

 

 

 

Beschrijving systeem: 
De initiatiefgroep Wohnen & Arbeiten heeft een complex opgezet met een integraal afvalwater- en energieconcept. De 
woningen (40 bewoners) en kantoren op het complex zijn aangesloten op het sanitaire systeem. Zwart water wordt 
ingezameld door vacuümtoiletten. De bedoeling was dat dit door vacuümriool zou worden afgevoerd naar een 
biogasinstallatie. In de installatie zou organisch keukenafval worden toegevoegd aan het zwarte water. Vervolgens 
zou de installatie worden aangesloten op het interne gassysteem van het appartementencomplex. Het substraat uit de 
installatie zou kunnen worden gebruikt als meststof voor lokale landbouw. De firma die de biogasinstallatie zou 
leveren is tijdens de realisatie van het complex failliet gegaan waardoor de installatie niet is afgebouwd. 
Grijs water werd aanvankelijk behandeld met een belucht zandfilter, maar vanwege technische problemen is deze 
vervangen door een membraanfiltermodule. Dit water wordt benut voor doorspoelen van het vacuümtoilet en het 
sproeien van de tuin. Regenwater wordt na filtratie door grindpakketten afgevoerd naar het grondwater. 
 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  14 appartementen en 4 kantoren. 
Aantal vacuümtoiletten: 25 
Aantal vacuümstations: 1 (met een opslagtank van 600 L) 
Diameter leidingen:  DN 50 
Leverancier:  Evac, central vacuümstation (type PE30, Roediger). 
Datum gereed:  1999 

Aanleg: 
Aanlegkosten:    
Vacuümsysteem, zwart water: € 37.588 
Grijs water systeem: € 7.659 

Onderhoud: 
Onderhoud wordt uitgevoerd door de firma ROEDIGER (extern). 
Kosten: Bedrijfskosten voor het zwart water system zijn € 30/jaar per huishouden. 
Totale bedrijfskosten € 4.652 in het eerste jaar voor het monitoren van het grijs water systeem. 
Hoeveelheid: inschatting van 12 uur per huishouden per jaar. 
Storingen: Drie per jaar 
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: ±1 liter per spoeling, 6 liter per persoon per dag. 
Energiegebruik: 4,1 kWh vacuümpomp. 

Wohnen & arbeiten complex.  
(Bron: The implementation of DESAR concepts in two projects in 
Germany, Koetse, E., 2006) 



 

De potentiele biogas productie komt overeen met verbruik voor koken van 16 huishoudens. 

Beheerervaringen: +/0/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: 0 
Gebruikerstevredenheid:   + 
Geluid:  0 

Bronnen: 
Rapporten:  
 

- Koetse, E., 2006, The implementation of DESAR concepts in two projects in Germany.  
- STOWA, 2005-13, Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater. 
- Van den Bulk, J., 2008, New initiatives in sanitation systems. 

Artikelen: - Mels, A.,  Telkamp, P., Koetse, E., Braadbaart, O., Artikel H2O, 10-2007. Praktijkervaringen met 
zwart- en grijswatersystemen in Noorwegen en Duitsland.  

Website:  - http://cgi.tu-harburg.de/~awwweb/wbt/emwater/lessons/lesson_b1/lm_pg_1204.html  
- http://www.passivhaus-vauban.de  

http://cgi.tu-harburg.de/~awwweb/wbt/emwater/lessons/lesson_b1/lm_pg_1204.html
http://www.passivhaus-vauban.de/


Flintenbreite, 
Lübeck, Duitsland  
 

 

 

 

 

                              

Beschrijving systeem: 
Het plan was om in totaal 115 nieuwe woningen te bouwen en deze te koppelen aan een vacuümriolering. In 2008 zijn 
30 woningen gerealiseerd. Het zwart- en grijs water wordt gescheiden ingezameld.  
In de woningen zijn vacuümtoiletten geïnstalleerd met per toilet een opvangreservoir (8 liter). Dit is gedaan om de 
hoeveelheid geluid die geproduceerd wordt, het energieverbruik en de kans op verstoppingen te verminderen. In een 
later stadium is echter juist vanwege verstoppingen dit systeem aangepast in een directe aansluiting op het 
vacuümstation.  
Het vacuümstation met de pomp bevindt zich in het buurtgebouw. Vanaf het vacuümstation gaat het water naar een 
mengvat (voor toevoeging van organisch afval) daarna naar een ontsmettingstank waar het zwart water wordt verhit 
om ziektekiemen te doden. Vanaf hier was het de bedoeling dat het zwart water naar een vergistingsinstallatie gaat 
voor productie van biogas ten behoeve van een warmtekrachtinstallatie. Vanwege een te lage productie van zwart 
water (samenhangend met dat nog niet alle woningen zijn gerealiseerd) is de biogasinstallatie in 2008 echter nog niet 
in gebruik.  Op dit moment wordt het zwart water  maandelijks opgehaald door een truck en naar de conventionele 
zuivering gebracht. Het grijswater wordt afgevoerd door een vrijverval systeem en wordt behandeld in een wetland.  
 

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  26 huizen 4 appartementen (110 personen) in 2008 
Gepland aantal aansluitingen: 115 
Aantal vacuümstations: 1 
Leverancier:  Roediger 
Start datum: 2002 

Aanleg: 
Aanlegkosten:  
Totale systeem € 525.400 (regenwater, grijswater, zwartwater en de biogasinstallatie). Hiervan bedroegen de kosten 
voor het zwartwatersysteem en de biogasinstallatie € 300.700. Aanvullend € 3.102  per huishouden voor de 
binnenriolering (zwart watersysteem). 

Onderhoud: 
Storingsfrequentie: In het begin waren er erg veel storingen. Gedurende 6 jaar waren er jaarlijks gemiddeld 90 
storingen.  
Storingen werden in 75% van de gevallen veroorzaakt doordat de wc knop bleef hangen, de overige storingen zijn 
veroorzaakt door verstopping. Specifiek probleem wat optrad is verstoppingen en verminderde doorspoeling door 
kalkaanslag door het harde water.  
Het klepsysteem achter de toilet bij het reservoir veroorzaakte juist veel problemen door verstoppingen met o.a. 
papier. In 18 van de 28 woningen is toen een bypass gemaakt waardoor nu rechtstreeks geloosd wordt naar het 
vacuümstation. Sinds dat bij een deel van de aansluitingen een bypass is gemaakt bij het reservoir van de toilet is het 
aantal storingen afgenomen en is eveneens het energieverbruik verminderd. 

Flintenbreite, Lübeck (Bron: 
http://www.flickr.com/photos/gtzecosan/sets/72157624536712175/). 

http://www.flickr.com/photos/gtzecosan/4864260820/in/set-72157624536712175


 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: 0,7 liter per spoeling 
Energiegebruik: 40 kWh pp/jaar zwartwater (vacuümsysteem) 
 

Beheerervaringen: +/0/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: 0 
Gebruikerstevredenheid:  0 

Bronnen: 
Website: - http://www.susana.org/docs_ccbk/susana_download/2-59-en-susana-cs-germany-luebeck-

ecological-housing-bobx.pdf 
- http://www.flintenbreite.de 
- http://www.otterwasser.de/ 

Rapporten: - Van den Bulk, J., 2008, New initiatives in sanitation systems. 

http://www.susana.org/docs_ccbk/susana_download/2-59-en-susana-cs-germany-luebeck-ecological-housing-bobx.pdf
http://www.susana.org/docs_ccbk/susana_download/2-59-en-susana-cs-germany-luebeck-ecological-housing-bobx.pdf
http://www.flintenbreite.de/
http://www.otterwasser.de/


KfW Bankengruppe gebouw (bron: Koetse, 2006, figure 29) 

KfW Bankengruppe 
‘Östarkade’, Frankfurt am 
Main, Germany 

 

 

Beschrijving systeem: 
In het kantoorgebouw  wordt zwart water ingezameld door een vacuümsysteem en opgeslagen in een tank bij het 
vacuümstation (onder het gebouw). Bij een bepaald niveau wordt het afvalwater uit de tank verpompt naar het 
gemeentelijk riool. Het grijze water wordt verzameld door een vrijverval systeem en behandeld met een compacte 
actief slib reactor in combinatie met een membraamfiltratiesysteem.  
Waterbesparing was het belangrijkste motief om te kiezen voor toepassing van een vacuümsysteem. Het 
ingezamelde zwarte water wordt niet verwerkt of benut vanwege lokale regelgeving en de complexiteit van hergebruik 
van afvalwater in deze situatie. De mogelijkheid om het zwarte water te vergisten is overwogen, maar vanwege 
financiële beperkingen en beperkte beschikbaarheid van ruimte niet toegepast. 
 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen: 300 werkplekken en 13 appartementen 
Aantal vacuümtoiletten: 60 toiletten en 20 urinoirs 
Aantal vacuümstations: 1 (met een opslagtank van 600 L) 
Diameter leidingen:  50 mm 
Diameter wc leiding 46 mm 
Leverancier:  Roevac 
Opleverdatum: 2003 

Aanleg: 
Kosten:    
€ 80.000 voor het vacuümsysteem en € 50.000 voor het grijswater systeem. 

Onderhoud: 
Onderhoud wordt door een externe partij uitgevoerd. 
Kosten: totaal € 1550 per jaar voor beheer en onderhoud en € 500 euro voor elektriciteit.  
Storingen: 
Eens per jaar. Problemen die zich voordeden waren: lekkage en verstopping. Verstopping treedt nu minder op omdat 
enkele technisch aanpassingen zijn gedaan aan het systeem. 
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: 0,7 – 1,2 liter per spoeling. 

Bronnen: 
Rapporten:  - Koetse, E., 2006, The implementation of DESAR concepts in two projects in Germany. Minor 



 

 Thesis - Wageningen University. 
- Van den Bulk, J., 2008, New initiatives in sanitation systems. 

Artikel: - Mels, A.;  Telkamp, P.; Koetse, E.; Braadbaart, O.; Artikel H2O, 10-2007. Praktijkervaringen met 
zwart- en grijswatersystemen in Noorwegen en Duitsland 



 

Flavigny sur Ozerain, Frankrijk  
 

Beschrijving systeem: 
In dit gebied is een nieuw vacuümsysteem geïnstalleerd waar de bestaande bebouwing op aangesloten is. Er is 
gekozen voor een vacuümsysteem om de afvoer van vuilwater naar de nabijgelegen beek te reduceren. Een andere 
reden voor het toepassen van dit systeem was de harde ondergrond en middeleeuwse bebouwing. Vanwege de 
kleine smalle straten zijn sommige opvangputten in kelders van huizen geïnstalleerd. Het vacuümsysteem is 
aangesloten op een nieuw ontworpen helofytenfilterveld. 

 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  350 PE 
Aantal opvangputten:  127 
Lengte leidingen 4 km 
Leverancier:  Roediger Vacuum 
Type  vacuümpompen  2 ( 2* 5.5 kW, 2 * 250 m³/h) 
Datum gereed:  september 2006 

Bronnen: 
Overige: - Roediger/ Airvac reference list. 

Flavigny sur Ozerain (Bron: Roediger/ Airvac reference list.) 



Kaja, As, Norway 
 

 
Beschrijving systeem:  
In As zijn 4 huizen en 24 studentenappartementen, per appartement 2 studenten, aangesloten op het 
vacuümsysteem. Grijswater wordt via een septic tank geloosd op een wetland. Zwart water wordt ingezameld door 
vacuümtoiletten, die  0,5 tot 1 liter water per spoelbeurt verbruiken, die aangesloten is op een vacuümpomp in de 
kelder. Het afvalwater wordt naar een opslagtank van 10m³ getransporteerd. Men werkt op het moment nog aan een 
goede oplossing voor het afvoeren van dit afvalwater. Als tijdelijke oplossing zamelt de gemeente het in en brengt het 
naar een normale afvalwaterzuivering van de gemeente zelf. 

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  4 huizen en 24 appartementen 

Aantal opvangputten:  1 

Lengte leidingen +/- 200 m 

Diameter leidingen:  63 mm hoofdleiding en elk toilet aansluiting van 50 mm 

Materialen: PEH PN 10 

Leverancier:  Jets 

Oplever datum 1997 

Aanleg: 
Aanleg beschrijving: geïnstalleerd wanneer de gebouwen werden gebouwd in 1968. 
Aanleg kosten: € 73. 235 

Onderhoud: 
Het onderhoud wordt extern uitgevoerd. Na acht jaar was er last van urine steen.  
Frequentie: er wordt per jaar 120 uur aan onderhoud besteed voor het hele systeem. 
Totale beheerkosten: € 12.658, - per jaar. 
 
Storingen 
Frequentie: 20-25 per jaar.  
Oorzaak: In de begin fase was er een leiding met een te kleine diameter geïnstalleerd van de beluchter naar de 
opvangput. Deze verlaagde de capaciteit en de onderdruk. Daarom is er later een pijp gekomen van 50 mm in plaats 
van 32 mm.  
Er is weinig tot geen informatie vertrekt over het gebruik van vacuümtoiletten. Hierdoor was niet goed bekend hoe 
verstoppingen voorkomen konden worden. 
 

Studenten appartementen Kaja (Bron: Separate collection and treatment of domestic 
wastewater in Norway, P. Telkmap 2006) 



 

 
 
 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 

Gebruikerstevredenheid:  + 

Geluid:  + 

Bronnen: 
Interview - Petter D Jenssen (e-mail) 

Rapporten:  
 

- Seperate collection and treatment domestic wastewater in Norway, Paul Telkamp, 2006. 



Torvetua, Bergen, 
Norway  

Beschrijving systeem: 
In deze buurt staan 40 huizen waarvan twee een extra appartement in de kelder hebben. In totaal zijn hier 130 
mensen gehuisvest. Het grijswater wordt afgevoerd naar een wetland en het zwart water wordt vanuit de 
vacuümtoiletten door vacuümriolering geloosd in een opvangput met een inhoud van 14 m³. De opvangput wordt om 
de 10 dagen geleegd. 
 

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  42 
Lengte leidingen 400-500 meter 
Diameter leidingen:  Hoofdleiding 63 mm en 50 mm aansluiting op elk toilet 
Materialen: PEH PN 10 
Leverancier:  Jets 
Start datum: 1999 

Aanleg: 
Aanleg beschrijving: geïnstalleerd toen de gebouwen zijn gebouwd 1968-2000. 

Onderhoud: 
Beheerkosten zwartwatersysteem: € 2.532, - 
Hoeveelheid: Er wordt 200 uur per jaar aan onderhoud besteed 
 
Storingen: 
Kosten: 3000 NOK maandag tot zaterdag, 6000 NOK op zondag. 
Gemiddelde tijd storing: 2 uur, in het weekend gewoonlijk langer 5 tot 8 uur. 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: 0,5 – 1 liter per spoeling 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:  + 
Geluid:  o 

Bronnen: 

Woningen Torvetua (Bron: Seperate collection and treatment of 
domestic wastewater in Norway, P. Telkmap, 2006) 

 



 

Interview:  - Petter D Jenssen (e-mail) 

Rapporten: 
 

- Seperate collection and treatment domestic wastewater in Norway, Paul Telkamp, 2006. 
 



Bonaire, Caribisch Nederland  
 

 

 

 

 

Beschrijving systeem: 
In het verleden werd het afvalwater in septic tanks opgevangen en vervolgens midden op het eiland geloosd. De 
ondergrond bestaat voornamelijk uit kalksteen. Het afvalwater sijpelt langzaam door het kalksteen naar het 
grondwater toe. De nutriënten van het afvalwater komen via het grondwater in de zee terecht. In de zee is de 
voornaamste inkomsten bron van Bonaire te vinden, namelijk het koraal. Door de toevoer van de nutriënten kan het 
koraal afsterven. Om het koraal en de economie van Bonaire te beschermen is besloten om riolering aan te leggen. Er 
is gekozen voor een vacuümsysteem dat als voordeel heeft dat het niet lekt en er niet op elke put een 
stroomaansluiting nodig is. Huisaansluitingen worden apart, de bedoeling is onder vrij verval , aangelegd en 
aangesloten op het vacuümsysteem. In 2013 wil men het systeem in gebruik gaan nemen. 

 
Technische elementen:  

Aantal particuliere aansluitingen: 
(woonaansluitingen) 

552 

Aantal commerciële aansluitingen: 
(hotels, school, jeugdopvang, 
sportcomplex) 

89 

Lengte: 40 km vacuüm en 16 km drukriool. 
Diameter leidingen:  65-250 mm vacuüm; 65-350 mm druk. 
Materiaal: HDPE 
Leverancier: Flovac 

Aanleg: 
MNO vervat legt de riolering aan, huisaansluiting worden door een andere partij aangelegd. 
Aanlegkosten: $ 35 miljoen exclusief huisaansluitingen $ 45 miljoen inclusief. 

Duurzaamheidsaspecten: 
Energiegebruik: 306.600 kW/ jaar. 
Het afvalwater zal worden gezuiverd en worden hergebruikt als irrigatiewater. Dit irrigatiewater wordt verkocht aan de 
hotels.  

Bronnen: 
Interview: - Erwin Heemrood. 
Stagerapport: - Onderzoek beheer en onderhoud. Erwin Heemrood, 2013 

Vacuümriolering Bonaire (Bron: Erwin Heemrood) 



 



Holden Beach, North 
Carolina, USA  
 

 

Beschrijving systeem: 
Het systeem is een Airvac vacuümriolering systeem. Het systeem ligt in een vlakke omgeving aan de kust met hoge 
grondwaterstanden.  
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  2900 

Aantal opvangputten:  1310 

Lengte leidingen 35 km 

Aantal vacuümstations 4 

Diameter leidingen:  100 tot 250 mm 

Leverancier:  Airvac 

Materiaal: PVC PN 10 

Datum gereed:  2006 

Aanleg: 
Aanleg beschrijving: Dit is een kritische fase. De leverancier, Airvac, is continu aanwezig om de aanleg te begeleiden.  

Onderhoud: 
Ervaring: nu goed. huishouden merkt niets van storingen, als deze is verholpen voordat bufferput vol is. 
Beschrijving: eens per jaar schoonmaken van de putten 
Frequentie: eens per jaar 
Storingen: 
Frequentie: Niet vaak en als die er zijn merkt de bewoner hier meestal niets van. 

Duurzaamheidsaspecten: 
Eric Long: “Als je alles houdt zoals het moet dan is het een systeem met lagen kosten en is het energie vriendelijk 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 

Gebruikerstevredenheid: 
 
 
  

+ 

Holden Beach (Bron: Wastewater alternative CE News, February 2008).  



 

Bronnen: 
Interview  - Eric Long, Holden Beach Town hall (telefonisch en e-mail). 

Artikel:  
 

- Wastewater alternative CE News, February 2008. 

Overig:  - Referentie lijst Airvac 



 

The Palm 
Jumeirah, Dubai 
 

 

 

Beschrijving systeem:  
Het systeem (grootste  vacuümsysteem van de wereld) loost het afvalwater op een membraambioreactor (MBR) en is 
gekozen omdat het geen schade aan het milieu veroorzaakt, weinig energie verbruikt (minder pompinstallaties dan bij 
andere typen riolering) en geen lekwater heeft omdat het systeem niet werkt bij lekkages.  
 
Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  2000 
Aantal opvangputten:  1200 
Lengte leidingen 40 km 
Diameter leidingen:  90- 250 mm 
Vacuümstations  1  
Materialen:  HDPE 
Leverancier: Roediger vacuum 
Start-up datum: 2007 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: o 
Bronnen: 
Interview: - Ibrahim S. H. Abdallah, corodexelectromechanic (e-mail) 
Website:  - http://www.corodexelectromechanic.com/old/downloads/pj.pdf 

Palm eiland Dubai  
Bron:http://www.corodexelectromechanic.com/old/downloads/pj.pdf). 



 

Formule 1 circuit, Shanghai, 
China  
 

 

Beschrijving systeem: 
Formule 1 circuit, toilet gebouwen. Roediger vacuümsysteem zaagtand profiel. Elk toiletgebouw is aangesloten op 
twee opvangputten. Het systeem wordt seizoensmatig gebruikt en is uitgerust met twee beluchting stations en een 
monitoringssysteem.  Het terrein is vlak en heeft een grondwater niveau dat hoog is (minder dan 1,5 m onder 
maaiveld).  
Technische elementen:  
Aantal aansluitingen:  
Mannen toilet: 
Vrouwen toilet: 

 
189 toiletten, 210 urinoirs, 126 wasbakken 
252 toiletten, 126 wasbakken 

Aantal opvangputten:  32 
Lengte leidingen 1,5 km 
Vacuümstations  2 (1 noord en 1 zuid) 
Diameter leidingen:  65mm 
Leverancier:  
 

Roediger 

Bronnen: 
 
Rapporten:  
 

- Vacuum sewer system at F1 circuit, Shanghai/ China (Roediger vacuum) 

Formule 1 circuit 



Marina Volendam, 
Nederland 

 

Beschrijving systeem:  
Het toiletgebouw van het havenkantoor in de jachthaven heeft samen met het daarboven gebouwde woonhuis een 
systeem dat de afvoer van water en fecaliën regelt. Een van de redenen tot de keuze voor een vacuümsysteem is naar 
voren gekomen omdat het om een drijvend gebouw gaat. De vuilwatertanks aan boord van schepen worden met behulp 
van een mobiele pomp, met een inhoud van 90 liter, leeggepompt.  

Technische elementen:  

Aantal aansluitingen:  16 vacuümtoiletten, 14 douches en 10 wascabines, 2x kadepilaar met 
zuigslang 

Aantal opvangputten:  1 
Lengte leidingen 30 meter zuigleiding, 200 meter persleiding 
Diameter leidingen:  63 mm 
Materiaal: PVC PN 16 
Type vacuümpompen: 2 compressortanks (vacuüm unit) onder het gebouw met pers naar 

gemeenteriool 
Capaciteit: 75 resp. 190 l/min 
Leverancier: Qua-vac 

Aanleg: 
Aanlegkosten:   € 60.000 

Onderhoud: 
Uitvoerder: Beheer door Qua-vac Almere, mechanisch & elektrisch nazien, reinigen, smeerolie vervangen / aanvullen 
Frequentie: Jaarlijks 
Storingsfrequentie: 1 keer per jaar door vuil.   

Duurzaamheidsaspecten: 
Energiegebruik: pomp 1 0,20 kWh en pomp 2 0,55 kWh 

Beheerervaringen: +/o/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:   + 
Geluid:  + 
Lozing van gebruikers + (geen onjuist gebruik) 

Bronnen: 
Interview: - Roland van Meerten (Marina Volendam) 

- Maikel de Meijer (QuaVac) 
Website:  - http://www.marinavolendam.nl/ 

Jachthaven Marina Volendam (Bron: http://www.marinavolendam.nl/) 



 



Treinstellen NS, Nederland   
 

Beschrijving systeem:  
In diverse treinstellen van de NS worden vacuümtoiletten toegepast. Dit systeem is onder andere te vinden in 
intercitytreinen Dubbeldekkerzone (DDZ), Verlengd InterRegio Materieel (VIRM), Intercitymaterieel (ICM) en 
Intercityrijtuig (ICR). Sinds 2009-2010 worden deze vacuümtoiletten toegepast. De reden voor toepassing is dat het 
schoner is; afvalwater wordt niet meer ongezuiverd geloosd op het spoor. De meeste vacuümtoiletten zijn uitgevoerd 
met een bioreactor. Hier wordt de vloeistof van de vaste stof gescheiden. Het afvalwater (vloeistof) wordt in een aantal 
stappen gefilterd en gezuiverd waarna het geloosd wordt. De vaste stof wordt opgevangen en verzameld in een tank. 

 
Technische elementen:  

Aantal toiletten:  2 per treinstel, 100 toiletten in DDZ (in ombouw), 102 toiletten in VIRM, 
100 toiletten in ICM, 262 toiletten in ICR (niet allemaal met bioreactor) 

Capaciteit:  bioreactor AKW-protec: 130L vaste stoffen, 160L vloeistof (voor tijdelijk 
opslag) 

Diameter leidingen:  50 mm 
Grootte van de vacuümklep: 50 mm (knelafsluiter) 
Materialen: Rubber + kunststof 
Type vacuümpompen: Geen, doormiddel venturie.  
Leverancier:  Dowald (VIRM, ICM), EVAC (DDZ in ombouw, nog weinig ervaring 

mee) 

Onderhoud: 
Ervaring: In eigen beheer (NedTrain) 
Beschrijving: Controle op lekkage. De waterstofzuiger wordt dagelijks gebruikt bij de servicebedrijven. Navraag bij het 
NCB (revisiebedrijf van NedTrain) leert dat er vaak verstopping op treed. Dit komt veelal door overmatig papier- en/of 
textielgebruik. Om de 2 jaar moet de vloeistoftank worden ontkalkt. De opslagtank van de vaste stof wordt elke 3 
maanden geleegd. De meningen verschillen of dit frequenter moet gebeuren. Theoretisch gezien is dit niet nodig. Om 
de 3 jaar vindt een grondige revisie plaats.    
Frequentie: dagelijks ontstoppingen, om de 3 maanden controle en lediging opvangtank, om de 3 jaar revisie. 
Storingsfrequentie: afhankelijk van serie, soms veroorzaakt door knelafsluiter. 
 

Duurzaamheidsaspecten: 
Watergebruik: 0,5 L/spoeling 

Beheerervaringen: +/0/- (goed/ neutraal/slecht) 
Gebruikerservaring: + 
Gebruikerstevredenheid:  + 

Intercity NS (Bron: www.ns.nl) 



 

 

Geluid:  0 (De spoeling veroorzaakt het meeste geluid. Aan de 
buitenkant van het toilet is het geluidsniveau echter 
minimaal. Je hoort alleen een zuigend geluid tijdens het 
doorspoelen. 

Lozing van gebruikers (onjuist gebruik) Soms, kleine doorlaat, ter groote van golfbal, verwerkt niet 
altijd wat de gebruikers willen. 

Bronnen: 
Interview: - Niek Stadlander, Guido Bleijleven (NedTrain, Haren). 
Productbeschrijving - Dowaldwerke Bremen. Vacuümtoiletsysteem VT2-S.Technische beschrijving ICM 3/4.  
Websites:  - Dowald (Vacuümtoilet) VIRM, ICM: http://systeme-

schienenfahrzeuge.griessbach.de/startseite_dowaldwerke.html 
- EVAC (Vacuümtoilet) DDZ: http://www.evac.com 
- AKW-protec (Bioreactor): http://www.akwauv-protec.com/AKW-A-V-Protec-GmbH-

Abwasserbehandlungsanlagen.htm 

http://systeme-schienenfahrzeuge.griessbach.de/startseite_dowaldwerke.html
http://systeme-schienenfahrzeuge.griessbach.de/startseite_dowaldwerke.html
http://www.evac.com/
http://www.akwauv-protec.com/AKW-A-V-Protec-GmbH-Abwasserbehandlungsanlagen.htm
http://www.akwauv-protec.com/AKW-A-V-Protec-GmbH-Abwasserbehandlungsanlagen.htm

