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Nieuwe Sanitatie

Wat is Nieuwe Sanitatie

• Anders omgaan met afvalwater 

• Het verwaarden van afvalwater voor 

hergebruik

• Nieuwe Sanitatie is niet 1 techniek, maar 

aanpak met maatwerk
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Nieuwe Sanitatie

Waarom Nieuwe Sanitatie

• Samenwerken in waterketen

• Klimaatverandering

- Drinkwater besparing

- Behoefte aan zoetwater tegen verdroging/verzilting

• 2050 circulair

• Energietransitie

• Nieuwe stoffen in water (medicijnresten, hormonen)

• Vervangingsopgaaf drukriolering in buitengebied
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Nieuwe Sanitatie

Uitvoeringsvormen

• Niet per definitie lokaal  

• Kan ook centraal of semi-centraal 

• Niet per definitie scheiden van stromen 

• Kan ook gezamenlijk 

• Of zelfs verrijken

• Invulling van Nieuwe Sanitatie is afhankelijk van 
ambities, grootte van het project en de lokale 
context
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Wat gebeurt er momenteel in Nederland

Voorbeelden

• Waterschoon

• Reitdiep

• SUPERLOCAL

• Valkenhorst

• Doornsteeg
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Wat gebeurt er momenteel in Nederland

Waterschoon

- Vacuümtoilet + vacuümriolering (waterbesparing)

- Voedselrestenvermalers per woning (extra biogas)

- Grijswater inzameling met conventionele vrijverval

riolering.

- Volledig lokale zuivering

Reitdiep

- Bovengrondse hemelwaterafvoer

- Vacuümtoiletten + vacuümriolering met opslagtank 

voor geconcentreerd toiletwater

- Vrijverval riolering voor grijswater

- Wilgenfilter voor behandeling van grijswater
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Wat gebeurt er momenteel in Nederland

SUPERLOCAL
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- Bovengrondse hemelwaterafvoer en opslag in buffers dat 

lokaal wordt opgewerkt tot drinkwater

- Vacuümtoiletten met vacuümriolering

- Voedselrestenvermalers gekoppeld aan de 

vacuümriolering

- Vergister voor productie biogas

- Vrijverval riolering voor grijswater

- Belucht helofytenfilter voor zuivering grijswater (zeer 

compact systeem).



Wat gebeurt er momenteel in Nederland

Valkenhorst
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- Inzameling van zwartwater met gewone toiletten

- Vrijverval riolering voor het zwartwater

- Afvoer van het zwartwater naar 

afvalwaterzuiveringsinstallatie Katwijk

- Vrijverval riolering voor grijswater

- Behandeling van het grijswater in de wijk met een 

helofytenfilter en nageschakeld een zandfilter

- Lozing van het behandelde grijswater op het lokale 

oppervlaktewater als zoetwaterbron

- Definitieve besluitvorming Q1/Q2 2022



Wat gebeurt er momenteel
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Doornsteeg

- Vacuümtoiletten + vacuümriolering voor zwartwater

- Afvoer van het geconcentreerde zwartwater met een 

persleiding naar de vergister van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nijkerk.

- Vrijverval riolering voor grijswater en afvoer via het 

conventionele stelsel naar rwzi Nijkerk.

- Probleem: grondpositie



Kansen in Leusden



Kansen in Leusden

Bestuurlijke ambities

• Motie M.7.3. roept op om ambitie te tonen 

op het gebied van riolering en Sanitatie en 

innovatieve technieken toe te passen.

• Duurzaamheidsagenda:

- Energieneutraal en klimaatbestendig in 

2040

• Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair 

2050”
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Kansen in Leusden

Ontwikkelingen in Leusden, (toekomstige) knelpunten riolering en kansen voor 
toepassing Nieuwe Sanitatie

• Momenteel geen 

knelpunten in riolering

• Nieuwbouw meest 

interessant

13.



Kansen in Leusden

Kern Achterveld

- Nieuwbouw woonwijk Mastenbroek 2 
(circa 120 woningen)

- Al ver in ontwikkeling, weinig kansen

- Nieuwbouw woonwijk ten oosten van 
Mastenbroek 2 (circa 100 – 125 
woningen)

- Nieuwbouw woonwijk aan de Noordwest 
kant van Achterveld (circa 100 -125 
woningen)

- Mogelijk interessant: (Grijs) water in 
de wijk houden tegen verdroging 
(helofytenfilter)

14.



Kansen in Leusden

• De Leus 

- 6-9 woningen, voorbeeldwoningen, 

gesloten waterkringloop

• De Klimrakker

- 16 rijwoningen, gemeente 

grondpositie, voorbeeldwoningen 

maximaal waterbesparen en evt. 

demonstratie circulair
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Kansen in Leusden

• Nieuwbouw Leusden Zuid 

- +/- 700 woningen na 2026, past niet op huidige leidingen, gemeente eerste optie 

kopen grond, mooie koppelkans Nieuwe Sanitatie
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Kansen in Leusden

Ambities waterketenpartijen en reactie op gedefinieerde kansen

• Vitens

- 5% drinkwater besparing 2030

- Elke druppel duurzaam

• Waterschap Vallei en Veluwe

- Benutten en hergebruiken grondstoffen

- Waterkringloop sluiten

• Leusden Zuid grote kans met impact

• Kern Achterveld mooie kans verdroging tegengaan (toekomstbestendigheid)

• De Leus en De Klimrakker minder interessant voor Vallei en Veluwe wel mooie kans om 
beweging in gang te zetten / ervaring op te doen
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Potentie riothermie en aquathermie in 
en voor Leusden

Warmte uit afvalwater (riothermie) en oppervlaktewater



Aanleiding en aanpak

• Raadsmotie M.7.1, december 2019:
• Onderzoek doen naar de mogelijke inzet van riothermie als bron voor duurzame energieopwekking

• Bij een gunstig resultaat deze techniek toe te passen t.b.v. duurzame warmteopwekking

• Potentie in beeld gebracht:
• Inclusief potentie in riolen / gemalen van waterschap

• Ook potentie van oppervlaktewater meegenomen:
• Gegevens bekend vanuit landelijke studie

• Eenvoudige vertaling naar situatie in Leusden 



Wat is riothermie?





Hoe werkt energie uit oppervlaktewater?





Potentie aquathermie in Leusden



Warmtepotentie riothermie in GJ/jaar, incl. 
waterschapsleidingen en incl. benutting WKO

� Veel potentie in 
gemeentelijk riool

� Toenemend aan 
noordzijde van 
Leusden

� Ook riolen / gemalen 
van Waterschap 
bevatten veel 
potentie

� Warmtevraag 
bestaande bouw is 
circa 35 GJ/woning/ 
jaar

� Warmtevraag 
nieuwbouw is circa 
16 GJ/woning/jaar



Potentie warmte uit oppervlaktewater in GJ/jaar,
incl. benutting WKO

� Veel potentie in 
oppervlakte-
water

� Zowel aan oost-
als westzijde

� Ook in ‘eigen’ 
wateren

� Warmtevraag 
bestaande 
bouw is circa 
35 GJ/woning/ 
jaar

� Warmtevraag 
nieuwbouw is 
circa 16 
GJ/woning/jaar



Kansen rio/aquathermie in Leusden 
en 

koppelmogelijkheden Nieuwe Sanitatie



Kansen rio/aquathermie

• Achterveld: 
• Riothermie bij gemaal Achterveld voor verwarming én koeling nieuwbouwwijk. Meest logisch is 

nieuwbouwwijk aan de Westzijde van Achterveld, omdat deze dichtbij het gemaal ligt. 

• De Klimrakker:
• Bevat 16 nieuwbouwwoningen naast een riool met forse potentie. Technisch goede kansen voor 

verwarming én koeling.

• Koppelkans met bestaande bouw

• Nieuwbouw Zuidkant van Leusden-Zuid: 
• Aquathermie middels Thermische energie uit Oppervlaktewater (TEO). Heiligenbergerbeek heeft meer 

dan voldoende potentie voor duurzame warmte en koeling

• Algemeen:
• Voldoende TEA- en TEO potentie voor noordelijk deel van Leusden, biedt kansen voor bestaande bouw
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koppelmogelijkheid Nieuwe Sanitatie



Nieuwbouw na 2026, 

700-750 woningen; 

Nieuwe Sanitatie en 

warmte/koude uit de 

Heiligenbergerbeek

100-125 woningen;

Nieuwe Sanitatie en 

warmte uit riool-

gemaal waterschap

De Klimrakker, 16 

woningen; Nieuwe 

Sanitatie en 

warmte/koude d.m.v. 

riothermie

Bestaande bouw:

Rio/aquathermie als 

bron voor bron- of 

LT-net



Vervolgstappen

1. Het verrichten van een haalbaarheidsstudie in de eerste helft van 2022 naar de kansen
voor:

A. Riothermie voor het project De Klimrakker en omringende bebouwing;

B. Nieuwe Sanitatie voor het project De Klimrakker

2. Het opnemen van een korte tekst in de kaders van De Klimrakker (ter vaststelling door de 
raad in Q1-2022) waarmee een opening wordt geboden om Riothermie & Nieuwe Sanitatie 
toe te passen in het project De Klimrakker wanneer de haalbaarheidsstudies daar 
aanleiding toe geven.

3. De leerervaringen van het project De Klimrakker te gebruiken bij de haalbaarheidsstudie 
naar de kansen voor Riothermie & Nieuwe Sanitatie voor de twee geïdentificeerde kansrijke 
nieuwbouwprojecten na 2026, te weten het nieuwbouwproject ten zuiden van de wijk 
Tabaksteeg in Leusden-Zuid en het nieuwbouwproject in Achterveld-Noord-West.
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Vragen?
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