Urine draagt bij
aan duurzame
bedrijfsvoering
Water besparen en rijke grondstoffen terugwinnen

Zestien watervrije urinoirs werden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland ingebouwd. Adviseur

Dorien ter Veld

Afvalwaterketen Harm Baten en Albert Houwaart

Een duurzame bedrijfsvoering betekent ook
efficiënt omgaan met water en urine. Voor Harm
Baten (adviseur Afvalwaterketen) en Albert
tuur, kozen voor deze oplossing om water te bespaHouwaart (Huisvesting en Infrastructuur) van
Hoogheemraadschap van Rijnland spreekt dit
ren én waardevolle stoffen uit urine terug te winnen.
voor zich. Baten: ‘De meeste mensen in NederBart Wicherink, productmanager bij GMB (adviseert
land gebruiken zo’n 120 liter drinkwater per dag.
Alleen de wc doorspoelen kost al zo’n zes tot
over duurzame wateroplossingen) legt uit hoe urinenegen liter water per keer. En water is niet het
enige wat er dan wegspoelt.’ Een Hoogheemverwerking bijdraagt aan mvo.
raadschap (Waterschap) is verantwoordelijk
voor de waterhuishouding in een gebied.
Bart Wicherink, productmanager GMB, dat het Hoogheemraadschap adviseerde over duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen, vult aan: ‘Met de urine spoelen ook stikstof en fosfaat weg. Deze natuurlijke stoffen zijn erg vervuilend voor de waterketen, maar goed te gebruiken als
grondstof voor bijvoorbeeld kunstmest. Bovendien: de wereldvoorraad fosfaat
dreigt binnen honderd jaar op te raken, terwijl deze grondstof letterlijk van
levensbelang is voor alles wat groeit en bloeit. Als we er zo naar kijken, is urine
geen afval meer, maar een rijke bron van waardevolle nutriënten. Met de Saniphos-installatie die we bij GMB ontwikkeld hebben, kunnen we urine duurzaam
verwerken en deze stoffen terugwinnen.’

- verantwoordelijk voor Huisvesting en Infrastruc-

Nieuwe sanitatie
Baten: ‘De renovatie van ons hoofdkantoor in Leiden is nu ongeveer een half
jaar klaar. Er werd goed gereageerd op ons plan voor waterloze urinoirs en
duurzame urineverwerking.’ Houwaart bevestigt: ‘Onze organisatie vindt duurzame en innovatieve technieken belangrijk.’
Helemaal nieuw is het idee om urine te scheiden niet. Baten: ‘In 2004 was ik
vanuit het Hoogheemraadschap al betrokken bij het Platform Nieuwe Sanitatie.
In Duitsland en Zweden liep er toen al een aantal projecten. In Nederland onder-
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zocht onder andere GMB de mogelijkheden.’
‘Klopt’, bevestigt Wicherink. Bij GMB houden we ons
bezig met alles op het gebied van water, energie en
grondstoffen. Nieuwe sanitatie heeft te maken met
waterstromen, dus dit was voor ons een nieuw en
interessant terrein. Er bestonden in 2004 al wel mogelijkheden om urine apart te verzamelen, maar daar
werd verder weinig mee gedaan. Integendeel: aan de
achterkant kwamen de stromen gewoon weer bij elkaar. Hier hebben we op ingestoken. Uit de pilot die
we deden, bleek dat het goed mogelijk is om uit separaat ingezamelde urine hoge terugwinrendementen
te behalen voor stikstof en fosfaat.’
De pilot leidde tot de ontwikkeling van de installatie
Saniphos. Deze is sinds 2010 in werking. Wicherink:
‘Uit één kubieke meter urine winnen we ongeveer
veertig kilo stikstof (N) en drie kilo fosfaat (P) terug.
Deze nutriëntenstromen worden afgezet als schone
kunstmestvervangers. Per jaar kunnen we zo’n vijf
miljoen liter verwerken en de installatie nog opschalen. Met farmaceut MSD ontstond het eerste vaste
samenwerkingsverband. MSD wint met haar Moeders
voor Moeders-initiatief hormonen uit urine van
zwangere vrouwen ten behoeve van vruchtbaarheidsbehandelingen. Steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties zijn geïnteresseerd.’

Duurzaam maar niet duurder
Inmiddels is naast het kantoor van het Hoogheemraadschap een tank ingegraven. Houwaart: ‘Hier wordt
de urine opgeslagen. Als de sensor aangeeft dat de

tank bijna vol is, wordt hij geleegd. De verwerking
van de urine vindt vervolgens plaats bij GMB BioEnergie in Zutphen.’
Is dat geen vreemde keuze voor een Hoogheemraadschap dat zelf meerdere waterzuiveringen beheert?
Baten: ‘Nee, we zouden het zelf kunnen doen, want
net als alle waterzuiveringen in Nederland verwijderen onze zuiveringen stikstof en fosfaat uit het water,
maar wat je moet weten is dat urine slechts één procent vormt van de totale stroom die op waterzuiveringen binnenkomt. In die ene procent zit echter wel
85 procent van de totale hoeveelheid stikstof die
binnenkomt en 45 procent van het fosfor. Je kunt wel
nagaan: tegen de tijd dat de urine op de zuivering
aankomt, is het sterk verdund. Het is veel efficiënter
om stikstof en fosfaat terug te winnen uit onverdunde urine. Vandaar dat we
urine scheiden aan de bron:
bij het toilet.’
‘Uit één kubieke meter urine
De invoering van nieuwe
winnen we ongeveer
sanitatie zorgt bij Rijnland
niet voor hogere kosten.
veertig kilo stikstof en
Houwaart: ‘Duurzame verwerking van urine kost nadrie kilo fosfaat terug’
genoeg hetzelfde als het lozen van urine op de “normale” manier. Als we in de
toekomst zelf de urineverwerking realiseren volgens
het Saniphos-procedé, besparen we alleen de kosten
voor het transport naar Zutphen.’
Meer werk is het ook niet. Houwaart: ‘De schoonmaak
Albert Houwaart (l)
en Harm Baten (r)
van het Hoogheemraadschap
voor de urineopslagtank.
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toiletten en duurzame urineverwerking waarbij nutrienten worden teruggewonnen, kan voor veel organisaties een zinvolle bijdrage zijn aan een duurzamer beleid.’
Baten, Houwaart en Wicherink zijn het erover eens
dat het voor de toekomst mooi zou zijn als nieuwe
sanitatie en duurzame urineverwerking overal wordt
toegepast, dus ook in woonhuizen. Baten: ‘Totdat het
zover is, realiseren we ons dat veel mensen een groot
deel van hun tijd doorbrengen op hun werk en in
publieke gebouwen. De bouw en renovatie van dergelijke gebouwen biedt dus kansen. Ook bij ziekenhuizen en verzorgingstehuizen liggen mogelijkheden.
Via toiletten van dergelijke instellingen, komen allerlei medicijnresten in het water terecht. Als deze
gescheiden worden aan de bron, komen er veel minder schadelijke stoffen in de waterketen.’
Het op grote schaal toepassen van scheiding aan de
bron in combinatie met duurzame urineverwerking
zal zeker merkbare gevolgen hebben. Baten: ‘De
zuiveringen zullen veel compacter worden en het
zuiveringsproces veel efficiënter. We nodigen andere
organisaties dan ook graag uit om een kijkje te komen
nemen en ons voorbeeld te volgen.’

> Energieneutraal in 2020
Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt toe naar
energieneutrale bedrijfsvoering in 2020. Het waterschap,
verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een gebied,
heeft hierbij duurzaamheid en beperking van maatschappelijke
kosten voor ogen.

van de urinoirs vraagt alleen iets meer oplettendheid,
want er mogen geen schoonmaakmiddelen in de tank
belanden. Iets waar je wél rekening mee moet houden,
is de infrastructuur. Wij hebben tijdens de renovatie
een gescheiden leiding aangelegd naar de opslagtank.
Bij nieuwbouwprojecten kun je dergelijke leidingen
meteen verwerken in het ontwerp. Verder is er nog geen
grote markt voor waterloze urinoirs en scheidingstoiletten. Ze zijn dus iets duurder dan standaard sanitair.’

Medicijnresten
In de meeste gevallen zullen waterloze urinoirs een
drinkwaterbesparing opleveren. Voor het Hoogheemraadschap is dat niet zo. Baten legt uit: ‘Wij spoelen onze
toiletten al door met regenwater dat we opvangen in
een tank. De reden dat we toch voor deze oplossing
hebben gekozen, is dat we als overheidsorgaan een
voorbeeld willen zijn. De combinatie van waterloze

FMNextern
Dit nummer van FMI focust zich op documentmanagement, een onderwerp dat in het digitale tijdperk wellicht wat minder spannend gevonden wordt. Vandaar de vraag aan ‘buitenstaander’ Henk Alting van ABCD
Informatiediensten waarom de facility manager zich hier druk over moet
(gaan) maken.
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> Dorien ter Veld is freelance tekstschrijver.
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Is dit nog wel een issue,
nu alles digitaal gaat?
‘Nou, en of. Misschien
nog wel meer dan
vroeger. In de praktijk
zie ik dat er door secretariaatsmedewerkers soms vernuftige
pogingen worden gedaan om een digitaal
archief in de mappenstructuur van MS Explorer onder te brengen. Dat is meestal
geen duurzame oplossing en vaak is het
alleen die secretariaatsmedewerker die
daarin documenten
terug kan vinden.
Het archief moet
breed en gemakkelijk
toegankelijk zijn voor
de medewerkers. ‘

Springen bepaalde sectoren er uit, als het gaat om
het bewaren en ontsluiten van informatie?
‘Er zijn bepaalde branches en organisaties die
grote eigen informatiesystemen hebben, waarin
ook documenten kunnen worden gehangen.
Bijvoorbeeld klantsystemen bij verzekeringsmaatschappijen. Dit soort systemen is gebouwd
rondom processen die behoorlijk voorspelbaar
zijn: men weet waar en wanneer documenten
zullen ontstaan of worden gemaakt. Maar er zijn
ook veel uitvoerings- en beleidsprocessen die niet
zo voorspelbaar zijn. Die komen voor in alle organisaties, van groot tot klein. Daar zien we vaak
problemen in de documenthuishouding ontstaan.’
Wat is momenteel de belangrijkste ontwikkeling?
‘Er zijn in het digitale tijdperk twee ontwikkelingen
die het probleem van het op orde houden van de
documenthuishouding bemoeilijken. Allereerst is
daar het netwerkschijvenprobleem. Het kan gebeuren dat omvangrijke nota’s wel dertig keer ergens op het netwerk zijn opgeslagen. Het andere
“nieuwe probleem” is dat steeds meer bedrijfszaken
per e-mail worden afgehandeld. En die mails worden bewaard in de persoonlijke postbus van de
medewerker. Logisch zou zijn dat deze mails ook
centraal beschikbaar zijn.’
Wat is uw beste advies aan facility managers?
‘Erken dat een goed en toegankelijk archief een
bijdrage levert aan bedrijfsprocessen. Zie het niet
als last. Voor een goed archief moet wat worden
geregeld en afgesproken, maar het hoeft helemaal niet ingewikkeld. Er is betaalbare software
op de markt die de hierboven gesignaleerde
problemen oplost. En als je het allemaal goed
regelt, kan archiveren ook nog best een leuke
bezigheid zijn!’
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Zekerheid voor kantoren, waar regelmatig vernietigd wordt - dat garanderen de
SECURIO papiervernietigers P36, P40 en P44. De uiterst krachtige SECURIO´s
vernietigen grote hoeveelheden vertrouwelijke data en documenten in de
beproefde HSM kwaliteit „Made in Germany“. Voel u zeker, met deze
geweldenaars binnen de HSM SECURIO-familie!
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De HSM SECURIO doet zijn job,
zodat u de uwe behoudt.

Henk Alting

Wat valt er allemaal onder het managen van documenten?
‘Dat gaat over documenten die in een organisatie
worden gemaakt, verstuurd en ontvangen. Die
documenten gooi je niet op één hoop, maar binnen
het bedrijf moet je die stapel zo organiseren dat
die documenten (snel) beschikbaar zijn voor hergebruik of raadpleging. Vroeger was het overzichtelijk: het secretariaat was het enige kanaal waarlangs de documenten werden ontvangen en verzonden. Daar werden er mooie dossiers van gemaakt; de ontwikkelingen in een zaak in het dossier
kon je als een boek van voor naar achteren lezen.’
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