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IN DEZE BROCHURE

lees je hoe het toilet en de voedselrestenbak
te gebruiken. Belangrijk is dat iedere
bewoner de toiletten en de
voedselrestenbakken op de juiste manier
gebruikt. Anders kan het riool verstopt
raken en doen het toilet en de
voedselrestenbak het niet meer.
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IN SUPERLOCAL DOEN WE HET BETER
want het is een duurzame wijk
waar het milieu en jouw woongenot
voorop staan. De nieuwe woningen
en appartementen zijn voor een
groot deel gemaakt uit materialen
van de drie voormalige hoogbouwflats. Lokaal hergebruik is één van
de pijlers van deze innovatieve wijk.
Door afval lokaal slim te verzamelen en te verwerken kunnen we er
nieuwe producten en energie van
maken. Dit doen we in het lokale
Grondstoffenfabriekje in het waterpark. We gebruiken zo minder
grondstoffen uit de natuur en
belasten het milieu ook minder. De
natuur wint, je woongenot wint en
jij bespaart in je kosten.

Om beter om te gaan met extreme droogte en hevige neerslag
vangen we samen zoveel mogelijk
regenwater op in SUPERLOCAL. Zo
houden we droge voeten in
Kerkrade. Het regenwater en een
gedeelte van het afvalwater worden
lokaal gezuiverd en er wordt
onderzocht waar we dit schone
water voor kunnen gebruiken.
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DE WATERKRINGLOOP IN JOUW BUURT
is anders dan alle wijken waar je
eerder hebt gewoond. Normaal
komt er drinkwater de wijk binnen
via een drinkwaterleiding en stromen er duizenden liters afvalwater
en hemelwater weg via het riool.
In de woning krijg je de beschikking
over een waterbesparend toilet en
je krijgt toegang tot een
voedselrestenbak die je groenteen fruitafval verwerkt.
In de wijk staan verschillende lokale
installaties en oplossingen die
zorgen dat hergebruik van
grondstoffen mogelijk is en die
bijdragen aan het voorkomen van
overlast door regen en extreme
droogte.

WIE DOEN DIT?

De woningcorporatie HEEMwonen
realiseert de waterkringloop in
samenwerking met de gemeente
Kerkrade, het drinkwaterbedrijf
WML en het afvalwaterbedrijf WBL.

WAAROM?
In Nederland hebben we steeds
meer te maken met extreme droge
periodes en hitte, maar daarnaast
met hevigere regenbuien. Het
watersysteem in Nederland kan dit
moeilijk aan waardoor we op zoek
zijn naar andere oplossingen. Een
slim watersysteem zoals de
waterkringloop SUPERLOCAL
is zo’n oplossing.

WONEN IN SUPERLOCAL

DUBBEL RIOOL, DUBBEL PLEZIER
SUPERLOCAL krijgt twee riolen.
Het gewone riool wordt gebruikt
voor afvalwater uit de gootsteen,
wasmachine, afwasmachine en
douche. Dit noemen we grijs water.
Het stroomt naar een rietfilter die
in het waterpark ligt en zo wordt
er schoon water van gemaakt. Het
tweede riool (vacuümriool) is voor
zwart water, dat is spoelwater uit
toiletten en de vermalen voedselresten van de voedselrestenbak.

DUURZAME TECHNIEKEN		
Wie het toilet doortrekt, spoelt
energie, drinkwater en bruikbare
stoffen weg. Het is zonde om die
niet opnieuw te gebruiken. En wat
dacht je van je voedselresten.

In dit vacuümriool zuigen we plas,
poep en voedselresten weg naar
het Grondstoffenfabriekje in de
buurt. Hier worden deze samen
vergist. Daar komt biogas bij vrij.
Dat zetten we om in warmte. Ook
worden er meststoffen uit het
zwarte water gehaald. Deze mest
kunnen we in de buurt van
SUPERLOCAL gebruiken om planten en bomen beter te laten
groeien.

Dus laten we het samen anders
doen. Deze gooien we in
SUPERLOCAL niet meer zomaar
weg. Daarom hebben alle
woningen een waterbesparend
toilet en toegang tot speciale
voedselrestenbakken. Benieuwd
hoe dat zit? Lees verder…
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WATERBESPAREND
TOILET

Plas, poep en toiletpapier in het
waterbesparend toilet. Niets meer.
WONEN IN SUPERLOCAL

Iedere woning in SUPERLOCAL heeft een waterbesparend toilet.
En dat biedt veel voordelen, zowel voor jou als voor het milieu.
Geld besparen: Een lagere waterrekening!
Milieuvriendelijk: Plas en poep worden lokaal omgezet naar warmte en
meststoffen. Zo hoeft het afvalwater niet meer kilometers ver getransporteerd te worden. Mensen met een waterbesparend toilet belasten het
milieu minder.
Water besparen: Een gewoon toilet gebruikt gemiddeld 7 liter water per
spoelbeurt, een waterbesparend toilet maar 1 liter. Je bespaart zo veel
schoon drinkwater.

Doe de deksel dicht!

Na gebruik van het toilet sluit je de deksel. Vervolgens druk je op de spoelknop. Je plas of poep wordt weggezogen. Aan de binnenkant van de WCbril en deksel zit een rubberen rand die zorgt ervoor dat het toilet extra stil
is. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst de deksel dicht doen!

Let op: Het leegzuigen van het toilet gaat snel en hard. Er kan per

ongeluk iets in het toilet vallen, ook als je deze niet gebruikt. Het
rioolsysteem kan zo verstopt raken en dan doet je toilet het niet meer.
Daarom is het beter de WC-deksel altijd te sluiten.
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WAT WEL ERIN?
Plas
Poep
Toiletpapier

WAT NIET ERIN?
Toiletrollen
Medicijnen, mondkapjes en rubberen handschoenen
Tampons en maandverband
Babydoekjes en vochtige schoonmaakdoekjes
Spuiten, wattenstaafjes en condooms
Sigaretten
Schrobwater (dit verdunt het zwarte water teveel)
Frituurvet en oliën (dit moet bij het vet-inzamelpunt)
Verfresten en lakken
Voedselresten

WONEN IN SUPERLOCAL

VRAAG EN ANTWOORD
Waarom zijn er waterbesparende toiletten?

Normale spoeltoiletten gebruiken ongeveer 7 liter per
spoelbeurt. Dat is zonde van het schone drinkwater en
daarnaast wordt het afvalwater daardoor sterk verdund. Om
energie (biogas) en grondstoffen (mest en nutriënten) uit plas
en poep te halen, moet het zo geconcentreerd mogelijk zijn
met zo min mogelijk water: een dikke (bio)massa dus.
Waterbesparende toiletten gebruiken slechts 1 liter per spoelbeurt en zijn dus uitermate geschikt voor de
waterkringloop van SUPERLOCAL.

Ziet een waterbesparend toilet er anders uit?

Een waterbesparend toilet heeft geen stortbak zoals een
gewoon toilet en er is een kleinere afvoeropening. Voor de
rest ziet het toilet er precies hetzelfde uit. Het échte verschil zit
onder de ‘motorkap’. Het waterbesparende toilet doet zijn werk
met maar 1 liter drinkwater in plaats van 7 liter.

Hoe maak je een waterbesparend toilet schoon?

Je maakt het toilet schoon met middelen die géén chloor of
bleek bevatten. Je kunt wel een allesreiniger of andere
schoonmaakmiddelen gebruiken zoals toiletblokjes, zolang er
maar geen chloor of bleek in zit. Een WC-borstel kun je wel altijd
gebruiken.

Hoe werkt een waterbesparend toilet?

De deksel van het waterbesparend toilet is gesloten na het
gebruik van het toilet. Door op de spoelknop te drukken wordt
de (afsluit)klep naar het vacuümriool geopend, waardoor de
plas, poep en 1 liter spoelwater weggezogen worden. Door de
zuigkracht van de vacuümpomp wordt het zwarte water naar
de buffer gezogen. Na een paar seconden sluit de (afsluit)klep
automatisch en een kleine hoeveelheid schoon water stroomt
in het toilet.
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WAAR OF NIET WAAR?
Kan ik vast komen te zitten?

Nee, je kunt niet vast komen te zitten op de toiletbril. In het aardewerk van de toiletpot zijn kleine gaatjes gemaakt waardoor
lucht wordt aangezogen.

Staat er stroom op?

Nee, er staat geen stroom op het waterbesparend toilet. Het
doorspoelen werkt namelijk op luchtdruk.

Wat moet ik doen bij
ongewone geluiden of als
mijn toilet niet doorspoelt?

Er is een speciaal telefoonnummer indien je toilet niet
doorspoelt of verstopt is:

045 - 645 44 44

WONEN IN SUPERLOCAL

VOEDSELRESTENBAK
Doe je groente- en fruitafval in de voedselrestenbak
en niet in de vuilniszak

Alle grondgebonden woningen hebben voedselrestenbakken in
de keuken. Wel zo gemakkelijk en duurzaam.
Gemakkelijk: Snel en geurloos. Geen vieze zakken en
fruitvliegjes meer.
Geld besparen: Minder afval dat opgehaald hoeft te worden.
Je bespaart geld.
Milieuvriendelijk: Groente- en fruitafval wordt lokaal omgezet
naar warmte en mest. Groente- en fruitafval hoeft niet meer
kilometers ver getransporteerd te worden. Zo draag jij bij aan
een beter milieu.

Hoe gebruik je de voedselrestenbak in de woning?

Haal de deksel van de voedselrestenbak en stop de groente- en fruitresten in het ruime gat van de bak. Druk op de knop en de voedselresten
worden vermalen en weggespoeld.

Spaar het even op: Het is slim om de voedselresten gedurende de

dag op te sparen in de bak. Doe dan iedere keer de deksel erop. Zet de
voedselrestenbak bij voorkeur pas aan het einde van de dag aan of wanneer die vol zit. Zo zorg je ervoor dat de voedselresten met zo min mogelijk water in het riool terecht komen en kunnen wij er het beste energie uit
halen en mest van maken.
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WAT WEL ERIN?
Schillen van fruit, groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
Koffiedik, papier koffiefilter
Noten en kleine pitjes
Broodresten
Vlees- en visresten, schaaldierresten
(geen schelpen van mosselen of oesters)

WAT NIET ERIN?
Grote pitten van fruit (zoals mango en avocadopitten)
Tuin- en snoeiafval, bloemen, takken en boomwortels
Papier van keukenrol
Kamer- en tuinplanten (incl. potgrond)
Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
Theezakjes en koffiepads
Mossel- en oesterschelpen
Wegwerpluiers
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Mest van kleine huisdieren (zoals kattenbak)
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VR AAG EN ANTWOORD
Waarom zijn er voedselrestenbakken?

Het maakt je leven makkelijker en het is duurzaam. Voordat de
fruitvliegjes op zoek gaan, is groente- en fruitafval al verdwenen door de voedselrestenbak in het riool. Normaal belandt
groente- en fruitafval vaak bij het grofvuil waardoor waardevolle
grondstoffen en de kans op energieterugwinning verloren gaan.
De voedselrestenbakken vermalen het groente- en fruitafval
waardoor het eenvoudig via het vacuümriool te transporteren
is naar het Grondstoffenfabriekje. Zo kunnen we er samen
energie en grondstoffen uit halen.

Hoe ziet de voedselrestenbak eruit?

Naast een gewone spoelbak staat er een kleinere voedselrestenbak die er hetzelfde uitziet. In deze voedselrestenbak zit een
ruimere gootsteen voor het groente- en fruitafval. Daaronder
hangt de vermaler die ervoor zorgt dat het groente- en fruitafval vermalen wordt en daarna in het riool verdwijnt. Aan de
rand van de voedselrestenbak zit een kleine watertoevoer die
automatisch voldoende water aanvoert zodat de resten makkelijk wegstromen en de bak schoon blijft.

Is een voedselrestenbak wel hygiënisch?

Je hoeft nooit meer schillen uit de spoelbak te halen want ze
kunnen direct in de voedselrestenbak weggegooid worden.
Daarnaast kun je iedere dag eenvoudig al je groente- en
fruitafval vermalen. Dit zorgt voor minder geuroverlast en er
komen minder (fruit)vliegjes op af. Het is dus een stuk
hygiënischer dan de oude GFT-bak.

Hoe werken de voedselrestenbakken?

Je gooit het groente- en fruitafval voortaan in de voedselrestenbak. Zodra je de vermaler aanzet, spoelt er een beetje water in
en worden alle resten vermalen tot hele kleine stukjes.
Vervolgens worden deze kleine stukjes weggezogen in het
vacuümriool, op weg naar het Grondstoffenfabriekje.
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WAAR OF NIET WAAR?
Er zitten messen in de voedselrestenbak

Nee, er zitten geen messen in de bak maar een maalring met
knobbels. Ze zijn dus veilig in gebruik.

Vermalers zijn verboden in Nederland

Nee, vermalers zijn niet verboden in Nederland. Het is echter
niet toegestaan om vermalen keukenafval in het standaard riool
te lozen. In SUPERLOCAL is een speciaal vacuümriool
opgenomen waar de vermalen voedselresten wel in mogen.

Wat moet ik doen bij
ongewone geluiden of
als de voedselrestenbak
niet meer werkt?

Er is een speciaal telefoonnummer indien je
voedselrestenbak niet meer werkt of verstopt is:

045 - 645 44 44

WONEN IN SUPERLOCAL

WATERPARK
Waar water tot leven komt
Een groen waterpark dat zorgt voor droge voeten en dat
hemelwater een nieuw leven geeft.

Trek je regenjas en laarzen aan. Stap naar buiten in het waterpark. Kijk
hoe het regenwater stroomt richting de buffers en hoe het langzaam
doorsijpelt naar de vijvers. Terwijl vogels schuilen in het wuivende riet.
Het waterpark kent vele verrassingen en ligt aan je voeten.
Het zorgt ervoor dat we droge voeten houden wanneer de regen met
bakken uit de lucht valt. En als het buiten snikheet is, is er altijd
genoeg water in de wijk. Dankzij de planten en het water kun je er
altijd lekker vertoeven.
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HEMELWATER
Super lokaal water!

Met de waterkringloop proberen we antwoorden te vinden op
extreme regenbuien en langdurige droogte.
Het regenwater dat valt op de daken en op de verharding, stroomt in
grote ondergrondse regenwaterbuffers. Wanneer deze buffers niet
groot genoeg zijn, stroomt het water door naar infiltratievijvers waar
het water langzaam in de grond zakt. Zo zorgen we er samen voor dat
we in SUPERLOCAL en omliggende wijken droge voeten houden.
Midden in het waterpark worden
de komende jaren proeven
gedaan met het maken van
drinkwater uit het opgevangen
regenwater. We willen graag leren
of regenwater een duurzaam
alternatief kan zijn voor de
bestaande Limburgse grond- en
oppervlaktewater bronnen.

Het drinkwater dat de
woningen in gaat, blijft
afkomstig van het reguliere
drinkwaternet. Altijd schoon,
veilig en betrouwbaar.
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NATUURFABRIEKJE

De natuur doet zijn werk

In de wijk staan verschillende lokale installaties en oplossingen die
zorgen dat hergebruik van water en grondstoffen mogelijk wordt.
Er komt een standaard riool voor afvalwater uit de gootsteen,
wasmachine, afwasmachine en de douche. Dit noemen we een grijs
water riool. Het stroomt naar een rietfilter die in het waterpark ligt. De
bacteriën die op de wortels leven zuiveren, samen met de zuurstof en
de verschillende zand- en grindlagen, het water. Zo wordt het grijze
water weer schoon oppervlaktewater zonder dat het via
kilometerslange leidingen naar een grote zuiveringinstallatie
getransporteerd hoeft te worden.
De rietfilter is een mooie, natuurlijke en energiezuinige manier om het
afvalwater te zuiveren.
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GRONDSTOFFENFABRIEKJE
Van afval naar grondstof

Plas, poep, voedselresten, ze zitten bomvol energie en waardevolle voedingsstoffen. Hoe halen we deze eruit?
Naast het reguliere riool komt er een tweede riool voor zwart water:
het zogenaamde vacuümriool, voor spoelwater uit toiletten en de
vermalen voedselresten van de voedselrestenbak.
In dit speciale vacuümriool zuigen we plas, poep en voedselresten weg
naar het Grondstoffenfabriekje in de buurt. Hier worden deze resten
samen vergist op een temperatuur van 35 graden Celcius. Daarbij
komt biogas vrij, dat we direct omzetten in warm water om de vergister op temperatuur te houden. Zo hebben we hier geen extra energie
voor nodig. Wat overblijft zijn meststoffen die extra worden verhit om
ervoor te zorgen dat deze hygiënisch betrouwbaar zijn, oftewel, veilig
voor gebruik. Deze mest kunnen we in de buurt gebruiken om planten
en bomen beter te laten groeien.

WONEN IN SUPERLOCAL

CONTACT
Ervaar je problemen
of overlast door de
waterbesparende
toiletten en/of de
voedselrestenvermalers?
Neem dan contact op met:
045 - 645 44 44
een medewerker van HEEMwonen
gaat dan voor je aan de slag
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NOTITIES...
We leren graag van jouw ervaringen, schrijf ze op!
Schrijf hier je ervaringen op (positief en negatief):

Heb je mooie anekdotes?

WONEN IN SUPERLOCAL

...
Wat vindt jouw bezoek van de voedselrestenbak en het
waterbesparende toilet?

Heb je nog tips? Wat kan er beter?
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MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR
De volgende organisaties zijn trotse partner
van de waterkringloop SUPERLOCAL

De waterkringloop wordt mede mogelijk gemaakt
door de Europese subsidie LIFE Climate Action en het
Europese fonds voor Regionale Ontwikkeling via het
Urban innovative Actions initiatief

LIFE 17 CCA/NL/000043

SUPER CIRCULAR ESTATE SUPERLOCAL

WONEN IN SUPERLOCAL

VEEL WOONPLEZIER IN

SUPERLOCAL
Deze brochure is voor de bewoners van de
grondgebonden woningen van SUPERLOCAL
ontwikkeld door WML in samenwerking met
HEEMwonen, Waterschapsbedrijf
Limburg en de gemeente Kerkrade.
Illustraties: Ronald van der Heide
Mede gefinancieerd door het Europese fonds
voor regionale ontwikkeling via het Urban
Innovative Actions initiatief.

