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In SUPERLOCAL Kerkrade wordt geëxperimenteerd met een Collectief Adaptief Water Management (CAWM)sys-

teem. 130 woningen worden voorzien van drinkwater uit gezuiverd regenwater en grijs- en zwartwater wordt 

lokaal gezuiverd en deels hergebruikt. Daarnaast wordt de omgeving aangepast aan toekomstige extreme regen-

buien. De gebouwen in de wijk zijn gebouwd met hergebruikte materialen. 

WML, WBL, HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en KWR willen leren van de ervaringen in SUPERLOCAL om inzicht 

te krijgen in de werking van nieuwe technieken, de impact van decentrale technieken op het centrale systeem 

en de mogelijkheid dit experiment op te schalen naar andere locaties en schaalniveaus. Daarom hebben onder-

zoekers van WML, Universiteit Maastricht en KWR een onderzoeks- en evaluatieopzet gemaakt om in de ko-

mende jaren de nieuwe technieken te kunnen bestuderen. 

In deze onderzoeks- en evaluatieopzet wordt uitgegaan van meervoudige waardecreatie. Dat betekent dat er op 

verschillende systeemniveaus wordt gekeken naar een breed pallet aan waarden dat het experiment oplevert 

voor een diverse groep stakeholders. Deze waarden worden geclassificeerd aan de hand van het Six Capitals mo-

del dat veel toegepast wordt in het bedrijfsleven. De volgende indeling wordt gehanteerd: (1) geproduceerde 

waarden; (2) randvoorwaarden; (3) sociale waarden; (4) financiële waarden; (5) milieuwaarden; (6) intellectuele 

waarden. Deze zes waarden zijn vertaald in ruim 50 Key Performance Indicators (KPIs). In de verschillende 

hoofdstukken wordt uitgelegd waarom voor specifieke KPIs is gekozen en hoe ze zullen worden gemeten.  

Naast dit beoordelingskader is er ook een model ontwikkeld voor mogelijke opschaling van het experiment. In 

het model, ontwikkeld in de Urban Water Optioneering Tool (UWOT) worden verschillende varianten van het 

systeem vergeleken, alsook de impact van de decentrale technieken op het centrale systeem. Daarnaast is er een 

modelmatige Business-as-usual (BAU) situatie uitgewerkt die helpt om het systeem te vergelijken met een stan-

daard situatie. Dit zal gebeuren op het gebied van waterkwantiteit, energieverbruik, kosten en optioneel ook op 

waterkwaliteit. Getoetst is in hoeverre de eisen van subsidieverleners LIFE en UIA aansluiten bij de wensen van 

de partners en het blijkt dat nagenoeg aan alle eisen wordt voldaan wanneer de geïdentificeerde indicatoren 

(KPIs) uitgewerkt en gemeten worden.  

Deze studie heeft plaatsgevonden in samenwerking met alle betrokkenen en heeft er toe geleid dat er nu een 

gestructureerd overzicht is welke soorten onderzoeken noodzakelijk zijn en welke indicatoren, die hier uit kun-

nen worden afgeleid, bruikbaar zijn voor alle betrokkenen. Geconcludeerd wordt dat enkelvoudige beoordeling 

van het Collectief Adaptief Water Management (CAWM) systeem niet mogelijk is aangezien de opschaling (repli-

catie, transfer en verspreiding) zeer context specifiek is en de beoordeling van een dergelijk complex ‘duurzaam’ 

watersysteem altijd normatief van aard is. 
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De wijk Blijerheide in Kerkrade (Limburg) wordt onder de noemer SUPERLOCAL in de komende jaren circulair 

geherstructureerd. Drie hoogbouwflats worden (deels) gesloopt en de materialen worden zoveel mogelijk 

verwerkt in de renovatie en nieuwbouw van in totaal 130 woningen. Onderdeel van de herstructurering is de 

aanleg van een gesloten waterkringloop doormiddel van een Collectief Adaptief Water Management (CAWM)-

systeem.  

Met het project SUPERLOCAL willen de betrokken partijen brede maatschappelijke meerwaarde creëren. In deze 

studie is een beoordelingsmethodiek ontwikkeld die als doel heeft om de meerwaarde en het functioneren van 

het CAWM-systeem inzichtelijk te maken voor een grote verscheidenheid aan belanghebbenden. Hier liggen ver-

schillende doelen van de betrokken partners aan ten grondslag.  

Het doel van deze studie is om aan de voorkant van het project Gesloten Waterkringloop SUPERLOCAL (LIFE 

Local Water Adapt LIFE 17 CCA/NL/000043) deze doelen te vertalen in meetbare indicatoren en in kaart te bren-

gen welke onderzoeken noodzakelijk zijn om die indicatoren van een score te voorzien. Daarmee komen we tot 

een beoordelingsmethodiek die bruikbaar is voor de betrokken partijen en belanghebbende doelgroepen. Met dit 

document wordt er voldaan aan werkpakket 6.3.1 Baseline Indicators Closed Watercycle van het subsidie spoor 

UIA. Verder geeft dit document input voor de nadere uitwerking van de monitoring zoals gepland in werkpakket 

Finalise techical design and prepare tender document A.2 van de LIFE subsidie. Daarnaast vormt dit document de 

basis voor de uit te voeren onderzoeken in werkpakketen: D.1 Monitoring of the impact on the climate problem tar-

geted; D.2 Monitoring of the system performance; D.3 Monitoring of socio-economic impact; D.4 Monitoring LIFE perfor-

mance indicators van het LIFE subsidiespoor. 

Met dit document wordt integraal invulling gegeven aan de plannen en wensen van de vier partners (HEEMwo-

nen, Gemeente Kerkrade, WML en WBL) en de eisen van LIFE en UIA zodat de uiteindelijke rapportage (evaluatie 

D.5 LIFE) aansluit op deze wensen en aan de eisen.  

Naast het ontwikkelen van een beoordelingsmethodiek, maken we in deze studie ook een eerste stap in het be-

oordelen van de fysieke prestaties van het systeem. Een modelmatige variant van het watersysteem van SUPER-

LOCAL is uitgewerkt en afgestemd voor toekomstig gebruik met het oog op de beoordeling van de prestaties van  

het CAWM-systeem en de mogelijke opschaling buiten dit project.  

 
In hoofdstuk 2 wordt de integrale beoordelingsmethodiek weergegeven in een aantal processtappen. Deze stap-

pen worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt ook de scope van het onder-

zoek afgebakend in termen van verschillende soorten waarden, analyseniveaus en deelsystemen.  

In hoofdstuk 3-8 worden de verschillende waarden uitgewerkt in KPIs en wordt beschreven hoe deze zullen wor-

den gemeten in de zes deelsystemen van het CAWM. De indicatoren vormen de vertaalslag van de daadwerke-

lijke meetgegevens van het CAWM-systeem, deze zullen de komende jaren verzameld worden.  

Daarnaast wordt het systeem modelmatig geëxtrapoleerd naar andere schaalniveaus met behulp van de Urban 

Water Optioneering Tool (UWOT). Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 10 en in Bijlage A.  

In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op hoe de resultaten van de verschillende deelonderzoeken beoordeeld 

kunnen worden. In hoofdstuk 10 is beschreven op welke wijze voldaan wordt aan de eisen van de subsidie verle-

ners  

Bijlage B biedt een overzicht van de doelen zoals deze zijn vastgesteld door de projectpartners en in Bijlage C is 

een nadere beschrijving gegeven van de verschillende deelsystemen. 

 

 

  



 
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de stappen die zullen worden doorlopen in de beoor-

delingssystematiek (Figuur 1). Stap 1, 2 en 3 zijn al doorlopen, het resultaat daarvan is dit rapport. Stap 4, 5 en 6 

vormen de daadwerkelijke beoordeling en opschaling zoals die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd. 

In paragraaf 2.1 wordt het gebruik van waarden en KPIs beschreven. In paragrafen 2.2 en 2.3 wordt de scope 

van het onderzoek verder toegelicht. 

De gehele beoordelingssystematiek 

bestaat uit zes stappen: 

 Verschillende categorieën 

aan waarden zijn gedefinieerd (6 ca-

tegorieën). 

 Iedere categorie is geconcre-

tiseerd doormiddel van opgestelde 

Key Performance Indicators (52 KPIs). 

Deze bestaan uit absolute cijfers of 

percentages die een bepaalde veran-

dering weergeven ten opzichte van 

een reguliere situatie. 

 De KPIs kunnen op verschil-

lende niveaus een effect hebben en 

worden daarom vanuit verschillende 

analyse niveaus bekeken (3 niveaus) 

 De CAWM-deelsystemen 

worden geanalyseerd middels de ver-

schillende gedefinieerde KPIs. Er zijn 

in totaal 6 deelsystemen gedefini-

eerd.   

 De resultaten van de deel-

systemen worden samengevoegd om 

het CAWM-systeem in zijn geheel te 

beoordelen.  

 De voorgaande stappen 

kunnen gebruikt worden in het 

UWOT model om de resultaten op te 

schalen naar andere schaalgroottes 

en situaties.  

 

 

 
Om een beoordeling te maken van het systeem wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën 

waarden en daaraangekoppelde KPIs. Deze categorieën zijn gebaseerd op de Six Capitals methodiek van de 

Council For Integrated Reporting. Deze methodiek maakt gebruik van zes ingebedde waarden (kapitalen) en 

wordt toegepast om een breed beeld te geven van de impact van bedrijfs- of projectprocessen. 

Voor de onderzoeks- en evaluatieopzet van SUPERLOCAL zijn de Six Capitals in zes waarden vertaald die 

aansluiten bij de projectdoelstellingen. In hoofdstuk 3-8 worden deze waarden vertaald naar indicatoren (KPIs) 

en wordt uiteengezet op welke manier deze gemeten zullen worden. Hieronder is per waarde een algemene 

beschrijving gegeven: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Figuur 1: Overzicht gebruikte methodiek 



 

 

Geproduceerde waarden. In dit project bestaan de waarden die het CAWM-systeem produceert 

uit de biofysiche aspecten (1) water, (2) energie en (3) grondstoffen. De gebouwen en technieken 

worden buiten beschouwing gelaten wat betreft hun fysieke waarde.   

Sociale waarden. Dit is de samenvoeging van ‘sociaal kapitaal en relaties’ en ‘menselijk kapitaal’. 

De sociale waarden hebben te maken met de ervaringen, welvaart en welzijn van de gebruikers 

van het CAWM-systeem. 

Financiële waarden. In deze categorie zijn alle financieel-economische kosten en opbrengsten 

gevat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten verbonden aan de investeringen, onderhoud, 

monitoring, gebruik en de werkgelegenheid.  

Milieuwaarden. In deze categorie vallen de bredere natuurwaarden die het systeem oplevert 

(zowel positief als negatief) en waarvan de effecten verder reiken dan alleen het systeem zelf, 

bijvoorbeeld biodiverstieit en de CO2-voetafdruk. 

Intellectuele waarden. Hieronder valt alles wat te maken heeft met kennisontwikkeling en 

kennisdeling (buiten die van  de bewoners). In hoeverre dit experiment bijdraagt aan replicatie en 

opschaling elders valt ook onder deze categorie.  

Randvoorwaarden. De randvoorwaarden van het CAWM-systeem zijn noodzakelijk voor het 

functioneren van het systeem en dragen daarmee bij aan de andere waarden. Hier vallen 

bijvoorbeeld de leveringszekerheid van het systeem, eventuele storingen en overlast onder. 

 

De verschillende categorieën zijn verder geconcretiseerd in KPIs. Dit zijn kwantificeerbare eenheden die gebruikt 

kunnen worden om de mate van succes van verschillende maatregelen te beoordelen. KPIs zijn effectief in het 

overbrengen van informatie omdat ze complexe materie op eenvoudige manieren kunnen weergeven. Op deze 

wijze kunnen het beoordelingskader (en de onderliggende onderzoeken) vertaald worden naar informatie die 

bruikbaar is voor besluitvormingsprocessen (Parmenter, 2015) en verschillende doelgroepen.  

Meerdere factoren zijn bepalend geweest voor het opstellen van de KPIs: (1) de doelen van de projectpartners; 

(2) de behoefte van belanghebbende doelgroepen (voor een overzicht van deze groepen zie de Communicatie 

Strategie); (3) de beschikbare data en informatie vanuit de onderzoeken; (4) de behoefte van beslissers en 

gebruikers, afstemming is dan ook noodzakelijk.  

 
Minder drinkwater gebruiken heeft een lokaal effect door-

dat kosten voor bewoners omlaag gaan, in de omgeving 

zorgt het ervoor dat er meer water beschikbaar blijft en 

mondiaal zorgt het voor een afnemende druk op klimaat-

verandering (minder CO2 emissies). Het bovenstaande voor-

beeld toont aan dat inzicht in verschillende analyseniveaus 

noodzakelijk is. Daarom wordt per KPI een duidelijke afba-

kening gemaakt van de aspecten die meegenomen moeten 

worden in de analyse. Hieronder worden kort de verschil-

lende analyseniveaus weergegeven.  

 

Het lokale niveau bestaat uit alle onderdelen binnen het 

projectgebied van het CAWM-experiment. Het betreft hier 

de gebruikte technieken, bewoners, bebouwde omgeving 

etc. Dit is het analyseniveau waarbinnen de betrokken wa-

terpartijen directe activiteiten uitvoeren in het project.  

 

Figuur 2: Analyseniveaus 
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https://wml4.sharepoint.com/sites/TS-21/Interne%20Communicatie/Overleg/Communicatie%20Groep%20Overleg/Def.%20Communicatie%20&%20Disseminatie%20Strategie%20SUPERLOCAL%20Gesloten%20Waterkringloop.pdf#search=communicatie%20strategie


 

Met de omgeving wordt in eerste instantie de omliggende wijk bedoeld en de effecten die het CAWM-experi-

ment daar heeft. Inwoners uit de omliggende wijk kunnen ook een directe invloed hebben op het functioneren 

van het CAWM-systeem. In tweede instantie bestaat het analyseniveau ‘omgeving’ uit de interactie van het 

CAWM-systeem met de centrale (water)infrastructuur in Limburg. De impact/effecten van het CAWM op de cen-

trale infrastructuren worden hierin dus meegenomen.  

 

Het derde analyseniveau is alles buiten de directe invloedsfeer van de projectpartners,  maar waar indirect wel 

aan wordt bijgedragen. Dit betreft bijvoorbeeld kwantitatieve aspecten zoals broeikasgasemissies en kwalita-

tieve aspecten zoals invloed op nationaal beleid en de invloed op andere wijken in Nederland (bijvoorbeeld door 

opschaling van het systeem elders).   

 
Er is gekozen om de verschillende technische systemen af te bakenen en daarop deelanalyses uit te voeren. Deze 

deelanalyses kunnen daarna samengevoegd worden tot het totale systeemniveau om hier conclusies uit te trek-

ken. De relaties en wederzijdse afhankelijkheden tussen de systemen moeten duidelijk zijn om algemene conclu-

sies te kunnen trekken. Het CAWM-systeem is onderverdeeld in de volgende deelsystemen (Voor een gedetail-

leerde beschrijving van de systemen, zie Bijlage C): 

1. Regenwatersysteem 

2. Drinkwatersysteem 

3. Woningen 

4. Zwart water en vergisting 

5. Grijs water 

6. Openbare ruimte 

De verschillende CAWM onderdelen dragen 

bij aan het oplossen van problemen die in de 

huidige of toekomstige situatie op (zullen) 

treden. In Tabel 1 zijn de problemen die het 

CAWM-systeem probeert aan te pakken be-

schreven. Deze zijn geclusterd in macro-

trends. Dit zijn grote maatschappelijke ver-

anderingen waar de betrokken partijen geen 

invloed op hebben. De gevolgen van deze 

trends manifesteren zich in verschillende 

problemen waar het CAWM-systeem een ant-

woord op geeft. Naast een antwoord op pro-

blemen zijn sommige gecreëerde waarden 

een verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie maar lossen ze niet direct een pro-

bleem op.  

In het beoordelingskader komen de relaties tussen de problemen, deelsystemen (oplossingen) en de indicatoren 

(KPIs) terug.  

  

Klimaatverandering  1. Toename wateroverlast door regenbuien; 

2. Toename drinkwaterpiek door droogte en 

verandering gebruik door temperatuur; 

3. Afname waterbeschikbaarheid door droogte; 

4. Daling grondwaterstand door droogte en in-

richting van huidige watersysteem; 

5. Capaciteitsproblemen in riool door regen-

buien; 

6. Impact op klimaatverandering door uitstoot 

van broeikasgassen in huidige systeem;  

Grondstoffen (-

schaarste)  

7. Fosfor schaarste; 

8. Nitraatoverschot in natuur; 

9. Afvaloverschot en gebrek aan scheiding en 

hoogwaardige terugwinning; 

10. Onzekerheid zoetwaterbeschikbaarheid; 

11. Gebruik van materialen voor de bestaande 

infrastructuur; 

Individualisering 12. Eenzaamheid;  

13. Afname sociale controle en cohesie  

Tabel 1: Problemen waarvoor het CAWM-systeem oplossingen 

biedt. 



 

 
In Figuur 3 is een overzichtstekening van het gebied weergegeven. Hier is te zien waar in het gebied de wonin-

gen komen. Alleen de woningen met een omschrijving zijn onderdeel van de waterkringloop. De andere wonin-

gen kunnen in een later stadium mogelijk nog aangesloten worden op de waterkringloop indien wenselijk. Ver-

der zijn de verschillende deelsystemen (Bijlage C) voor zover mogelijk weergegeven in het overzicht.  

 

Figuur 3: Overzicht SUPERLOCAL gebied 

 

 

 

  



  



 

 
 

 
De biofysische waarden die het systeem produceert zijn uitgedrukt in 19 generieke KPIs. Deze zijn onderver-

deeld in de groepen (1) water, (2) energie en (3) grondstoffen. Ecosysteem diensten en CO2-verbruik zijn onderge-

bracht in de milieuwaarden (hoofdstuk 7). Aan de KPIs liggen verschillende metingen ten grondslag. Deze zijn 

per deelsysteem (zie Bijlage C) uiteengezet en beschreven in paragraaf 3.2. 

Tabel 2: Geproduceerde Biofysische Key Performance Indicators (KPI) 

     

B.1  Gerealiseerde afname 

huishoudelijke water-

consumptie 

% van gereduceerde 

watervraag t.o.v. BAU 

Matstaaf van de waterbehoefte van huis-

houdens, reductie door waterbesparende 

maatregelen en bewust gedrag  

Drinkwater 3.1|3.4 

3.5|3.6 

BAU 

B.2 Gerealiseerde afname 

watervraag externe 

bronnen  

% van gereduceerde 

watervraag externe 

bronnen t.o.v. BAU 

Maatstaaf voor zelfvoorzienendheid van 

de wijk qua drinkwatervoorziening (wa-

terbesparende technieken, drink- en was-

waterproductie en gereduceerde water-

vraag) 

Drinkwater 2.7|2.10 

2.11 

BAU 

B.3 Behaalde afname he-

melwaterafvoer  

% van gereduceerde he-

melwaterafvoer per jaar 

t.o.v. neerslag  

Maatstaaf voor het vermogen van het 

CAWM-systeem om water vast te houden  

Hemelwater 6.2 - 

B.4 Effectiviteit tijdelijk 

bufferen van piekbuien 

% van gereduceerde he-

melwaterafvoermomen-

ten per bui  

Maatstaaf voor het vermogen van het 

CAWM-systeem om overstromingen te 

mitigeren  

Hemelwater 1.1|6.2 - 

B.5 Effectiviteit benutting 

van regenwater voor 

drinkwaterproductie 

% van regenwater ge-

bruikt voor drinkwater-

productie t.o.v. wat er 

valt  

Maatstaaf voor de effectiviteit van het 

opvang- en zuiveringssysteem voor het 

benutten van regenwater voor drinkwa-

terproductie. Andersom, de hoeveelheid 

water die niet nuttig wordt benut 

Drink- en 

Hemelwater 

1.1|1.2 

1.9|2.7 

- 

B.6 Behaalde afname cen-

trale drinkwaterpiek  

% van de keren dat er 

geen centraal drinkwa-

ter gevraagd wordt tij-

dens een piekmoment 

Maatstaaf voor de effectiviteit van het 

CAWM-systeem om tijdens de drinkwa-

terpiek
1
 geen extern drinkwater af te ne-

men 

Drinkwater 2.11 - 

B.7 Gerealiseerde afname 

afvalwater uit huishou-

dens 

% van gereduceerde af-

valwater aanbod t.o.v. 

BAU 

Maatstaaf voor afname van de productie 

van afvalwater in deze wijk  

Afvalwater 4.2|5.1 BAU 

B.8 Gerealiseerde afname 

in afvalwater dat onge-

zuiverd in het riool 

komt 

% van gereduceerde af-

valwater in riool t.o.v. 

BAU 

Maatstaaf voor afname van de lozing van 

afvalwater op het riool  

Afvalwater 3.1|3.2 

4.5 

BAU 

B.9 Invloed op hydrolo-

gisch grondwatersys-

teem 

Kwaliteit; 

Kwantiteit 

n.t.b. 

m
3 
aanvulling/jaar 

Hemelwater 1.1|6.1 

6.2|5.4  

6.3 

BAU 

B.10 Zuiverende werking 

drinkwaterzuivering 

Verwijdering stoffen n.t.b.  Drinkwater 1.3|1.4  

1.6|1.7 

1.8|2.8 

- 

B.11 Zuiverende werking he-

lofytenfilter 

Verwijdering stoffen n.t.b.  Afvalwater 5.2|5.7 - 

B.12 

 

Gerealiseerde afname 

huishoudelijke  

energievraag  

% van gereduceerde 

energievraag t.o.v. BAU 

(kWh/jaar/huishouden) 

Reductie in energievraag van huishou-

dens door waterbesparende maatregelen  

Drinkwater Meterkasten  

3.3 

3.1|3.4 

3.5|3.6 

BAU 

 

1
 Nader definiëren wat we als drinkwaterpiekmomenten zien. Gemiddeld tussen 18:00 en 22:00 uur in de lente en zomer, 

maar dit geldt niet voor iedere dag.  



B.13 Energievraag lokale 

productie, behandeling 

en zuivering van al het 

water 

kWh/jaar/huishouden
 

Geeft inzicht in het energieverbruik van 

de CAWM pompen en installaties 

Drink- en Af-

valwater   

2.12|4.10 

5.5 

BAU 

B.14 Verschil in energie tus-

sen CAWM systeem en 

BAU: Energiebalans  

% verschil in energiebe-

hoefte (ook uitgedrukt 

in kWh/jaar/huishou-

den
2
) 

Maatstaaf voor de energie-efficiënte van 

het CAWM-systeem voor zowel de huis-

houdens als voor de nutsvoorzieningen 

(water). 

Drink-, Af-

val- en He-

melwater 

KPI B.1  

B.11 

BAU 

B.15 Behaalde productie van 

biogas 

Nm
3
/dag geproduceerd; 

MJ/dag geproduceerd 

Aantal geproduceerde m
3
 biogas; 

Potentiële energieopbrengst 

Afvalwater 4.8|4.9 - 

B.16 Behaalde productie van 

riet 

kg/jaar Gewicht gedroogde grondstof Afvalwater n.t.b. - 

B.17 Behaalde productie van 

meststof 

kg/jaar; 

MJ/jaar 

Gewicht van de meststof; 

Energiewaarde van de meststof 

Afvalwater 4.7 - 

B.18 Behaalde productie van 

vloeibare meststof 

m
3
/jaar; 

MJ/jaar 

Aantal m
3
 vloeibare meststof; 

Energiewaarde van de vloeibare mest-

stof; 

Afvalwater 4.4|4.5 - 

B.19 Gerealiseerde reductie 

GFT-afval in gemengd 

afvalsysteem 

% van gereduceerde 

GFT-afval t.o.v. BAU 

Maatstaaf voor effectiviteit van voedsel-

restenvermalers om een alternatief te 

zijn voor GFT-afvalsystemen 

Afvalwater n.t.b. BAU 

 

 

In de groep water vallen alle indicatoren die gaan over neerslag, drinkwater en afvalwater. Indicatoren B.1 t/m 9 

gaan hoofdzakelijk over waterkwantiteitsaspecten en B.9 t/m B.11 over waterkwaliteitsaspecten (Tabel 2).  

De waterkwantiteitindicatoren (B.1 t/m B.9) kunnen worden genormaliseerd naar dezelfde eenheden [0,1]. Deze 

indicatoren worden afgezet tegen een Business-as-usual (BAU) situatie of tegen een andere indicator of meting 

(zoals B.3 t/m B.6). 0 staat voor slechte prestaties (dat wil zeggen geen verbetering) en 1 voor ideale prestaties 

en maximale verbetering in vergelijking met de BAU situatie of een andere vergelijkende eenheid. Deze normali-

satie maakt het mogelijk om de KPIs direct te kunnen vergelijken en om ze gezamenlijk te visualiseren in de 

vorm van web diagrammen (Saary, 2008). Hierdoor zijn de resultaten makkelijk leesbaar voor niet-experts 

(Parameter, 2007). Daarnaast wordt het zo mogelijk om inzicht te krijgen in de afhankelijkheden tussen regen-

water, drinkwater en afvalwater. De extrapolatie naar andere schaalgroottes voor deze indicatoren is mogelijk 

met het gebruik van het UWOT model. Hierdoor wordt de afhankelijkheid nog duidelijker zichtbaar. Figuur 4 

toont een voorbeeld van hoe de resultaten van deze waterindicatoren weergegeven kunnen worden.  

Drinkwaterkwantiteit 

Voor drinkwater wordt gemeten in hoeverre er een afname is van de drinkwaterconsumptie door waterbespa-

rende technieken (B.1), in hoeverre het systeem autonoom kan functioneren en op deze manier bijdraagt aan 

droogte met het oog op klimaatverandering (B.2), welk percentage van het gevallen regenwater gebruikt kan 

worden voor de drinkwaterproductie (B.5) en in hoeverre de centrale drinkwaterpiekbehoefte gereduceerd kan 

worden (B.6) met het oog op een toename in deze piek door verschillende factoren, zoals gedrags- en klimaatver-

andering, demografische ontwikkelingen vakantiespreiding (Vonk, Circkel, & Leunk, 2017; Hillebrand, Vonk & 

Raterman, 2019
3
).  

Hemelwaterkwantiteit 

Op het gebied van klimaatadaptatie wordt gekeken hoeveel neerslag er kan worden opgevangen door het jaar 

heen (B.3), hoe vaak een hoosbui resulteert in een overstort naar de beek of in overlast (B.4) en in hoeverre re-

genwater nuttig gebruikt kan worden (B.5). 

 

2
 Er wordt niet per m

3
 water gerekend maar watergebruik per huishouden aangezien waterbesparing een essentieel onder-

deel is van het systeem. 

3
 Hillebrand, B., Vonk, E., & Raterman, B. (2019). Oorzaken piekverbruik, Nieuwegein: KWR. Concept, nog niet gepubliceerd. 



 

Afvalwaterkwantiteit 

Afvalwater dat geproduceerd wordt in de huishoudens wordt afgezet tegen de BAU situatie (B.7) en de kleine 

hoeveelheid afvalwater die ongezuiverd het gebied verlaat via een riooloverstort wordt ook inzichtelijk gemaakt 

(B.8).  

 

Figuur 4: Voorbeeld van web diagram met Biofysische KPIs B.1 t/m B.8 op een schaal van 0 tot 1 

Naast deze KPIs zijn meerdere metingen op het gebied 

van waterkwantiteit mogelijk. Zo zal er ook gekeken 

worden wat de verhouding is tussen grijs en zwart wa-

ter in het systeem. Voor de eenvoud van de onderzoeks-

opzet zijn alleen de hoofd-KPIs weergegeven. Desalniet-

temin bieden de metingen en het UWOT model tal van 

mogelijkheden om meer detailanalyses te doen. Een 

voorbeeld hiervan is Figuur 5 waarin KPI B.4 effectiviteit 

tijdelijk bufferen piekbuien is weergegeven, verdeeld over 

de verschillende klimaatadaptatiemaatregelen in het 

project. Zo wordt de benutting van het waterplein, buf-

fers en infiltratievoorzieningen weergegeven voor het 

jaar 2016. Neerslagmomenten zijn duidelijk zichtbaar 

en uiteindelijk is er dat jaar één moment dat er een 

overstort naar de beek nodig is. Ter vergelijking: zonder 

deze maatregelen zouden er in bepaalde situaties (afhan-

kelijk van het verhard oppervlak) veel meer momenten 

in het jaar zijn dat er sprake zou zijn van een overstort. Uit Figuur 5 valt ook af te lezen in hoeverre bepaalde 

interventies gebruikt worden. 

Grondwatersysteem 

Een lokale ingreep zoals de gesloten waterkringloop SUPERLOCAL heeft invloed op het grondwatersysteem van 

het projectgebied en de wijdere omgeving. Om deze invloed te onderzoeken wordt gekeken naar  grondwaterin-

filtratie en lokale oppervlaktelozing (KPI B.9). 

Waterkwaliteit en zuivering 

Voor wetenschappelijke en strategische kennisontwikkeling zal er ook veelvuldig onderzoek gedaan worden 

naar de kwaliteit van regenwater en grijs water. Voor het functioneren van het CAWM-systeem is deze kennis 

alleen van belang om de werking van de verschillende zuiveringen in kaart te brengen. De ingaande stromen 

(regen- en grijs water) worden vergeleken met de uitgaande stromen om de prestaties van de zuiveringen te 

kunnen bepalen. Indicatoren B.10 en B.11 geven aan in hoeverre het systeem schadelijke (zoals ziektekiemen) en 

belastende (zoals stikstof, fosfaat, CZV etc.) stoffen uit respectievelijk het regen- en grijs water verwijdert.  

Figuur 5: Effecten neerslag CAWM-systeem cascades in het 

jaar 2016 (UWOT simulatie) 



 

In het CAWM-systeem zijn verschillende energiebesparingsmaatregelen genomen. Daarnaast zijn er ook zuive-

ringsstappen, die energie verbruiken, toegevoegd en wordt er tot slot energie gewonnen uit afvalwater. Daarom 

dient er een energiebalans opgesteld te worden voor de huishoudens (B.12), voor de installaties (B.13) en het to-

taal concept (B.14). 

 

Indicator B.12 geeft het energieverbruik van huishoudens weer. Er wordt onderscheid gemaakt, voor zover mo-

gelijk, tussen het energieverbruik dat een koppeling heeft met water (bijvoorbeeld de douche) en dat geen rela-

tie heeft met water (bijvoorbeeld verwarming van de woning). Voor alle drie de types huishouden wordt onder-

zocht wat de invloed van de recirculatiedouche, het vacuümtoilet, de voedselrestenvermalers, afwezigheid van 

wasmachines en mogelijk aangepast gedrag zijn op het energieverbruik. Dit zal vergeleken worden met een 

BAU-variant. 

Door de verschillende partners wordt onderzocht wat de energiebehoefte (en -opwek) is van de lokale installa-

ties (B.13). Zo kan worden bepaald of het energetisch gezien nuttig is om lokaal afvalwater te scheiden. Daarom 

is het noodzakelijk om deze uitkomsten te koppelen aan de uitkomsten van de effectiviteit van de zuivering. Om 

te bepalen hoeveel energie bespaard wordt in het centrale systeem (door de aanwezigheid van het CAWM-sys-

teem) wordt per partij berekend wat het energieverbruik is per m
3
 gezuiverd water.   

De totale energiebalans geeft inzicht in de verdeling van de energiewinsten en kosten (tussen bewoners en part-

ners). Indicator B.14 (totale energiebalans) is opgebouwd uit de andere twee indicatoren en deze worden samen 

weergegeven (Figuur 6). Hierbij wordt teruggerekend naar kWh per huishouden.  

 

Figuur 6: Voorbeeld van visualisatie KPIs energieverbruik in kWh/huishouden 



 

 

Binnen de gesloten waterkringloop is er zowel ver-

bruik als productie van grondstoffen. Ingenieursbu-

reau Tauw (Berg, van den Bul, ter Mors, & Telkamp, 

2017) heeft een prognose van verbruik en productie 

van de belangrijkste stoffen opgesteld (Figuur 7). 

Voor het opstellen van de daadwerkelijke grondstof-

fenbalans van de gesloten waterkringloop wordt on-

der andere gebruik gemaakt van KPIs B.15 (productie 

van biogas), B.16 (productie van riet), B.17 (productie 

van meststof) en B.18 (productie van vloeibare meststof) 

(Tabel 2). Maar om een vergelijking te maken met 

BAU wordt er naast het verbruik en de productie van 

grondstoffen ook een kolom opgenomen over het ge-

bruik van afval. Het betreft hier onder andere afval-

water en groenafval (KPIs B.8 en B.19). 

Een duidelijk verschil met de indicatoren voor water-

kwantiteit en energie is dat grondstoffen uit verschil-

lende stoffen bestaan. Voor het overzicht van de bio-

fysische KPIs is deze onderverdeling niet in Tabel 2 

weergegeven. Een verdere onderverdeling is per 

deelsysteem weergegeven in de volgende paragraaf.  

 

 
Om de werking van de gesloten waterkringloop accuraat te kunnen bepalen dienen op verschillende momenten 

en locaties zowel waterkwantiteit, waterkwaliteit, energie en grondstofsamenstellingen gemeten te worden. Per 

systeem zullen in deze paragraaf eisen ten aanzien van de metingen worden beschreven. Zodat deze gegevens 

gebruikt kunnen worden in UWOT en voor de beoordeling. Wanneer dit op de juiste wijze wordt toegepast dan 

zijn de verwerking en de vertaling naar resultaten en de bovengenoemde KPIs haalbaar.  

Iedere paragraaf begint met een tabel waarin metingen en de daarbij behorende meeteenhe-

den zijn weergegeven. Er is op basis van gesprekken met de partners en op basis van erva-

ringskennis ter indicatie een algemene beschrijving gegeven van een meetinstrument waar-

mee de meting verricht kan worden. In de daaropvolgende figuur is een overzicht gegeven 

waar deze metingen plaats kunnen vinden. Daarna volgt een algemene beschrijving van het 

onderzoeksdoel van de metingen. Van de geel gemarkeerde metingen is het nog onzeker of ze 

noodzakelijk zijn, dit zal nader bepaald worden. Alle metingen dienen uiteindelijk door de 

partners zelf bepaald te worden en kunnen afwijken van de voorgestelde metingen in dit rap-

port.   

 

 

Tabel 3: Metingen regenwatersysteem 

1.1  Omgevingsmeter Neerslag [mm];  

Zonnestraling;  

Windsnelheid en -richting;  

Relatieve luchtvochtigheid;  

Temperatuur [°C] 

1 Continu 

Op het expogebouw 

Gemeente 

1.2  Debiet(flow)meter Volumeflow;  

Totaalteller 
2 Slaat aan bij 

neerslag 

Bij de inlaten van de 

voorfilter 

Gemeente 

1.3 Kwaliteitsmeter 

 (sensoren) 

ph [-];  2 Continu (bij. 

slaat aan bij 

neerslag) 

In de aanvoerleidingen 

naar de cascade 

WML 

Grondstoffengebruik en productie (p/p/jaar) 

Bodemverbeteraar / compost

[kg/pers/jaar]

Vloeibare meststof m3/pers/jaar

Biogas [Nm3/pers/jaar]

Fosfaat uit as [kg/pers/jaar]

Rietproductie [kg/pers/jaar]

Mineraalzout [kg/pers/jaar]

Drinkwaterinname [kg/pers/jaar]

ClO2 [kg/pers/jaar]

Kool gegenereerd [kg/pers/jaar]

Kool nieuw [kg/pers/jaar]

FeCl3 [kg/pers/jaar]

H2O2 [kg/pers/jaar]

O2 [kg/pers/jaar]

Figuur 7: Grondstoffengebruik en productie zoals beschreven 

in het 2
e
 Tauw rapport, 2017. 



EGV [mS/m]
4
;  

Temperatuur [°C]; 

Troebelheid [FTU] 

 

1.4 Chemische kwaliteits-

analyses (mogelijk ook 

nog passive samplers) 

Organische micro’s [µg/l]; 

Macrochemie; 

Spore-elementen [meetpro-

gramma] 

 

2 n.t.b. (na ie-

dere bui, of 

na een be-

paald vo-

lume) 

In de aanvoerleidingen 

naar de cascade (verza-

melen in fles onder 

buis) 

 

WML 

1.5 Tank level monitor Niveau van buffer [cm]; 

Sediment niveau [cm] 

Afhanke-

lijk van 

aantal 

buf-

fers/kel-

ders 

 

Continu; 

Om de x uur 
In de analyse kelder 

WML 

1.6 Kwaliteitsmeter 

 (sensoren) 

ph [-];  

EGV [mS/m]
5
;  

Temperatuur [°C]; 

Troebelheid [FTU] 

Samples 

(maximaal 3 

uur cyclus) 

In het einde van de ana-

lysekelders (mogelijk in 

aansluiting op de lei-

dingen die naar de zui-

vering gaan) 

 

WML 

1.7 Chemische kwaliteits-

analyses (monstername 

via aanzuiging) 

 

Microbiologie; 

Organische micro’s [µg/l]; 

Zuiveringsparameters [zie 

meetprogramma] 

Periodiek  WML 

1.8 Coliguard  E.coli Elke 4 uur 

(inline/on-

line) 

WML 

1.9 Overstortlogger Volumeflow [m
3/
bui];  

Tijdstip [t];  

Frequentie  

1 Slaat aan bij 

overstort 

Aan het einde van de 

bemonsterbuffer (naar 

het waterplein) 

Gemeente 

 

Figuur 8: Locatie metingen regenwater 

De omgevingsmeter (1.1) meet omgevingsfactoren, zoals neerslag, temperatuur en windkracht. Deze metingen 

worden gebruikt om de impact van deze factoren op de waterkwaliteit en –kwantiteit te bepalen.  

De debiet(flow)meter (1.2) meet de hoeveelheid water die van het dakoppervlak en het verharde oppervlak in de 

voorfilter terechtkomt. In combinatie met (1.1) kan zo bijvoorbeeld bepaald worden welk percentage van de 

neerslag in het voorfilter terechtkomt en hoe lang dat duurt. 

De kwaliteitsmeters (1.3) en (1.4) meten de waterkwaliteit op de verschillende inlaatpunten (dak- en verhard op-

pervlak). Hiermee kan de impact van de verschillende oppervlakken op de waterkwaliteit bepaald worden. Het 

water- en sedimentniveau in de analysekelder wordt gemeten door een tanklevelmonitor (1.5) 

 

4
 Geleidbaarheid 

5
 Geleidbaarheid 



 

De kwaliteitsmeters (1.6), (1.7) en (1.8) bevinden zich aan het einde van de analysekelder. Deze meten de water-

kwaliteit van het water dat naar de zuivering stroomt. Hiermee worden de beginkwaliteit van het opgevangen 

hemelwater en de zuiveringsbehoefte bepaald. 

De continue niveaumetingen in de buffers zijn van belang voor het aansturen en optimaal afstellen van de 

drinkwaterzuiveringscapaciteit en de beschikbare buffercapaciteit. De buffers gestuurd ledigen kan op basis van  

metingen (1.5). De overstortlogger (1.9) is essentieel om de totale waterbalans en tussentijdse verliezen te kun-

nen bepalen.   

 

Tabel 4: Metingen drinkwater 

2.1  Debiet(flow)meter Volumeflow [m
3
/s];  

Temperatuur [°C];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu Ingang van de drinkwater-

zuivering (in pomp) 
WML 

2.2  ORP-ozon meter Oxidatie Reductie Potenti-

aal 
1 Continu Voor en na de RO WML 

2.3 UV monitor Meet de werking (intensi-

teit van de lamp) 

1 Continu In de UV  WML 

2.4 Reversed Osmosis me-

ter 

EGV [mS/m] 1 Continu In de aanvoerleidingen naar 

de mengbuffer 

WML 

2.5 Deeltjesteller Aanwezige aantal deeltjes/  

of mogelijk troebelheid 

1 Continu Na de ultra- of microfiltratie WML 

2.6 Duplo/triplo metingen Nader te bepalen WML 

2.7 Debiet(flow)meter Volumeflow [m
3
/s];  

Temperatuur [°C];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de aansluiting tussen 

drinkwaterzuivering en 

reinwaterkelder 

WML 

2.8 Kwaliteitsmonitoring Conform drinkwaterbesluit  

(afhankelijk van IL&T) 

1 Monster-

name pro-

gramma 

In de reinwaterkelder WML 

2.9 Tank level monitor Niveau [cm] 1 Om de x tijd In de reinwaterkelder WML 

2.10 Debiet(flow)meter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de distributiepomp WML 

2.11 Debiet(flow)meter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de aansluiting op het re-

guliere net 

WML 

2.12 Energiemeting kWh 1 Continu In PA voor de drinkwater-

zuivering 

WML 



 

Figuur 9: Locatie metingen drinkwater 

De debiet(flow)meter (2.1) meet de hoeveelheid water die vanuit de buffer de zuivering binnenkomt, alsmede de 

temperatuur van dat water.  

De verschillende kwaliteitsmeters (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) en (2.6) meten het resultaat van de verschillende zuive-

ringsstappen. Dit is nodig, omdat de kwaliteitsmonitoring (2.8) geen continue meting is, maar een laboratorium-

analyse die met vertraging meet. De werking van de zuiveringsstappen geven daarmee een indicatie van de 

kwaliteit van het eindproduct. De hieraan gekoppelde KPI is ‘zuiverende werking drinkwaterzuivering’ (B.10). 

De debiet(flow)meter (2.7) meet de hoeveelheid water die de zuivering verlaat richting de reinwaterkelder. De-

biet(flow)meter (2.10) meet de hoeveelheid water die vanuit de reinwaterkelder naar de flat stroomt en de de-

biet(flow)meter (2.11) meet de hoeveelheid water die vanuit het centrale net naar de reinwaterkelder stroomt. 

Met de combinatie van deze metingen kan de verhouding tussen de centrale en decentrale levering worden be-

paald, waarmee ook de impact van het systeem op de drinkwaterpiek tijdens droogte (KPI B.6) worden bepaald.  

  



 

 

Tabel 5: Metingen woningen 

3.1 Slimme watermeter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de aanvoerleiding van de 

gemeenschappelijke voorzie-

ningen  

HEEMwonen 

3.2 Wasmachine  

gebruik teller 

Totaalteller [n] 1 n.t.b. In de gemeenschappelijke 

voorziening 

HEEMwonen 

3.3 Energiemeter en gas-

verbruik 

kWh (totaal) & m
3
/gas 1 Continu In de meterkasten van de wo-

ningen en de gemeenschappe-

lijke ruimte. Gas alleen bij de 

hybride installatie 

HEEMwonen 

3.4 Slimme watermeter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

3 Continu In de experimentwoningen HEEMwonen 

3.5 Slimme watermeter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de aanvoerleiding naar de 

grondgebonden woningen 

HEEMwonen/ 

WML 

3.6 Slimme watermeter Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu In de aanvoerleiding naar de 

flat  

HEEMwonen/ 

WML 

 

  

Figuur 10: Locatie metingen woningen 

Op verschillende plekken in het woningensysteem worden slimme watermeters geplaatst (3.1), (3.4), (3.5) en 

(3.6). Slimme watermeters verzamelen continu of in korte intervallen data over het watergebruik. Deze kunnen 

daarna worden uitgelezen met applicaties. Met deze slimme meters kan worden bepaald wat de besparingen 

zijn van bijvoorbeeld een recirculatiedouche of een vacuümtoilet. Idealiter zouden alle woningen uitgerust wor-

den met deze meters, maar dit brengt hoge kosten met zich mee en administratieve problemen op het gebied 

van privacy. De minimale eis is om een slimme watermeter te instaleren op de leiding naar de grondgebonden 

woning (3.5) en één op de leiding naar de flat (3.6). De experiment woningen worden allen afzonderlijk uitgerust 

met een slimme meter (3.4). 

Hiermee kan bepaald worden de verschillende type woningen ook een ander watergebruik hebben. Daarnaast 

krijgen alle woningen een reguliere watermeter. Bij de experiment woningen kan in meer detail onderzocht 

worden hoeveel water de verschillende huishoudelijke technieken in de praktijk gebruiken.  



Het elektriciteits- en gasverbruik wordt gemeten door (3.3). In de flat is een collectieve hybride installatie (regu-

lier elektra en bij grote vraag gasaanvulling). Daarom zal in de flat ook het gasverbruik gemeten worden. De 

grondgebonden woningen gebruiken alleen elektriciteit. 

De slimme watermeter (3.1) en de totaalteller van de gemeenschappelijke wasmachines (3.2) geven inzicht in het 

gebruikt van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het energieverbruik van de wasserette wordt ook gemeten 

om te bepalen of de gemeenschappelijke voorzieningen CO2 besparen ten opzichte van de reguliere situatie 

(BAU). 

 

Tabel 6: Monitoring zwartwater en vergisting 

4.1 Drukmeter (vacuüm-

systeem) 

Onderdruk [Pa]; 

Storingen (registratie) 

1 Continu In het vacuümstation Gemeente 

4.2  Debiet(flow)meter 

(zwartwater) 

Volumeflow [l/uur]; 

Totaalteller [m
3
]
6
 

 

1 Continu In en tussen het vacuüm-

station en de vergistings-

installatie 

Gemeente (to-

taalteller) 

WBL: meting 

naar vergister 

4.3  Monsterpunt (Bio-

massa) 

 

Samenstelling; 

Droge stof; 

Organische stof 

1 Steekmonsters: 

26 x per jaar 

 

Tussen het vacuümstation 

en de vergistingsinstalla-

tie 

WBL 

4.4 Monsterpunt 

(Effluent UASB-vergis-

ter) 

 

Stikstof [N]; 

Fosfor [P]; 

Chemisch zuurstof ver-

bruik [CZV]; 

1 Steekmonsters 

26 x per jaar 

Uitgaande stroom in ver-

gister (Effluent van de 

UASB-reactor) 

WBL 

4.5 Debiet(flow)meter 

(Effluent UASB-vergis-

ter) 

 

Volumeflow [m
3
/s]; 

Totaalteller [m
3
]
7
 

1 Continu In de uitgaande stroom 

van de vergister (effluent 

van de UASB-reactor) 

WBL 

4.6 Steekmonster (Organi-

sche slibstroom) 

Droge stof; 

Organische stof;  

Stikstof [N]; 

Fosfor [P];  

Zware metalen 

1 4 x per jaar Uitgaande stroom van de 

vergister (Slib) 

WBL 

4.7 Niveau/Volume me-

ter
8
 

Niveau [cm of m
3
] 

 

1 n.t.b. In de buffertank WBL 

4.8 Debietmeter (biogas) Debiet [m
3
/s] 1 Continu Uitgaande stroom in ver-

gister (Biogas) 

WBL 

4.9 Steekmonster (biogas) Methaangehalte [%] 1 Paar keer per 

jaar 

Uitgaande stroom in ver-

gister (Biogas) 

WBL 

4.10 Energiemeting kWh-verbruik vergister 

en vacuümstation (deze 

is ook op te delen in 

twee verschillende me-

tingen) 

1 Continu In PA voor het vacuüm-

systeem en de vergsi-

tingsinstallatie
9
 

 

Gemeente 

WBL 

4.11 Microverontreinigin-

gen 

Nader te bepalen     

 

6
 Nog vast te stellen of we een totaalmeting uitvoeren en een meting naar de vergister en wie daarvoor aan de lat staat 

7
 Deze wordt mogelijk niet gemeten afhankelijk van meting 4.2 

8
 Nog onzeker of dit gemeten wordt 

9
 Nader vast te stellen wie wat doet en hoe het gemeten wordt 



 

 

 

Figuur 11: Locatie metingen zwartwater 

Met de drukmeter (4.1) kan continu worden bijgehouden of de vacuüminstallatie nog werkt (of er geen storin-

gen zijn). Het energieverbruik van het vacuümstation wordt bijgehouden door de energiemeter (4.10). 

Van belang is om te achterhalen hoe efficiënt de omzetting van de biomassa is naar biogas en slib. Dit kan door-

middel van de ingaande stroom (meter 4.3) te vergelijken met de waarden van de uitgaande stroom (metingen 

4.4, 4.6, 4.8 en 4.9) en het geproduceerde biogas.  

Metingen (4.4) en (4.6) dienen om de chemische en de hygiënische kwaliteit van het slib en effluent te bepalen 

Op basis daarvan kan worden bepaald of het slib en het vloeibaardere effluent gebruikt kunnen worden of dat er 

nog extra zuiveringsstappen noodzakelijk zijn.  

De energie-efficiëntie van CAWM-systeem wordt grotendeels bepaald door het vergistingsproces. Met metingen 

(4.8), (4.9) en (4.10)  kan de energiebalans van het zwartwatersysteem worden bepaald (het geproduceerde bio-

gas/het energieverbruik). Door de niveau- en debiet(flow)metingen van de ingaande stroom (meting 4.2) te ver-

gelijken met de uitgaande (metingen 4.5, 4.7 en 4.8) kunnen de verhouding in de restproducten en eventuele 

verliezen (verdamping, indikking etc.) worden bepaald. Deze restproducten vertegenwoordigen ook weer een 

energetische waarde die gebruikt kan worden in de berekening om de energiebalans van het zwartwatercircuit 

op te stellen.  

Er zijn twee zwartwaterleidingen die naar het vacuümsysteem gaan (vanuit de flat en vanuit de grondgebonden 

woningen). In theorie zou het interessant zijn om deze apart te monitoren op kwantiteit en verhouding bio-

massa en water te vergelijken. Technisch is het helaas niet mogelijk om de beide zwartwaterleidingen apart te 

bemonsteren. Daarom dient er door sociaalwetenschappelijke onderzoeken achterhaald te worden in welke 

mate er anders gebruik wordt gemaakt van de verschillende technieken in de flat en de grondgebonden wonin-

gen (zoals ander gedrag en frequenties etc.) en mogelijk tellers te plaatsen op de gemeenschappelijke vermalers.   

 

De metingen van grijs water worden gegeven in Tabel 7 en Figuur 12. 

 

 Tabel 7: Metingen grijs water 

5.1  Debiet(flow)meter 

(grijs water) 

Volumeflow;  

Temperatuur;  

Totaalteller 

1 Continu In de pompput (in de 

pomp).  

WBL 



5.2  Kwaliteitsmonitoring 

(grijs water) 

Stikstof [N]; 

Fosfor [P]; 

Chemisch zuurstof verbruik 

[CZV]; 

Biologisch verbruik [BZV]; 

Zwevende stof 

1 24 uurs be-

monstering 2 

keer per 

maand mon-

stername 

In de pompput WBL 

5.3 Debiet(flow)meter (ef-

fluent helofytensys-

teem) 

Volumeflow [m
3
/s];  

Temperatuur [°C];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Continu Tussen de helofyten-

filter en de effluent 

buffer  

WBL 

5.4 Kwaliteitsmeting (ef-

fluent helofytensys-

teem) 

Stikstof [N]; 

Fosfor [P]; 

Chemisch zuurstof verbruik 

[CZV]; 

Biologisch verbruik [BZV]; 

Zwevende stof 

1 24 uurs be-

monstering 2 

keer per 

maand mon-

stername 

 WBL 

5.5 Energiemeting (pomp 

grijs water) 

kWh 1 Totaalteller In PA gekoppeld aan 

pompen en beluch-

ting en gebruik van 

de gemeenschappe-

lijke wasserette 

WBL en  

HEEMwonen 

5.6 Debiet(flow)meter 

(spoelwater) 

Volumeflow [m
3
/s];  

Totaalteller [m
3
] 

1 Gaat aan bij 

spoeling 

Het spoelwater van 

de drinkwaterzuive-

ring  

WML 

5.7 Kwaliteitsmonitoring 

(samples) 

Afhankelijk van gekozen zui-

vering 

1 Samples bij 

spoeling 

Het spoelwater van 

de drinkwaterzuive-

ring  

WML 

5.8 Overstortlogger Hoeveelheid [m
3
];  

Tijdstip [t];  

Frequentie [n] 

1 Slaat aan bij 

overstort 

Uitgang van de efflu-

ent buffer (naar het 

oppervlaktewater) 

Gemeente 

5.9 Kwaliteitsmeting (na 

gezuiverde effluent voor 

waswater) 

Nader te bepalen 1 Nader te  

bepalen 

Bij de na zuivering  WBL 

 

Figuur 12: Locatie metingen grijs water 

De hoeveelheid grijswater en de verhouding grijs- en zwartwater is anders in de gesloten waterkringloop dan in 

een reguliere situatie (BAU). Om goed inzicht te krijgen in deze verhouding is naast meting 4.1 (Tabel 6) ook een 

debiet(flow)meter in het grijswatercircuit nodig (5.1), zoals weergegeven in Tabel 7.  



 

Het toevoegen van een meeteenheid voor de temperatuur (5.1) geeft inzicht in de restwarmte in het water. Door 

de innovatieve toepassingen in de huishoudens kan de restwarmte mogelijk lager liggen, maar door de afwezig-

heid van het toiletwater zou de energiewaarde juist weer hoger kunnen liggen. Met het oog op de energietransi-

tie is dit cruciale informatie. Daarnaast kan door deze meting (5.1) te vergelijken met de temperatuur na de helo-

fytenfilter (5.3) bepaald worden hoe de helofytenfilter de watertemperatuur in verschillende seizoenen beïn-

vloedt en vis a vis de temperatuur de zuiverende werking van de helofytenfilter beïnvloedt.  

Om een duidelijker beeld te krijgen van de grijswaterkwaliteit en de zuiveringscapaciteit van het helofytenfilter 

kunnen er regelmatig monsters genomen worden in de pompput en in de effluentbuffer (respectievelijk 5.2 en 

5.4). Maar ook het debiet (5.1 en 5.3) moet worden gemeten om na te gaan wat de verblijftijd en het verlies van 

water is in de helofytenfilter als gevolg van evapotranspiratie. Deze data kunnen vergeleken worden met de om-

gevingsmonitor (1.1) om naar seizoensinvloeden te kijken.   

Indien WML het spoelwater kan en wil lozen in de pompput dan dient er in de drinkwaterzuivering zowel een 

kwantiteits- als kwaliteitsmetingen plaats te vinden om de werking van het helofytensysteem goed af te stellen 

(metingen 5.6 en 5.7). Het energieverbruik het grijswatersysteem wordt gemeten met de energiemeter (5.5).  

Tot slot is er ook hier een overstortlogger (5.8) om na te gaan hoeveel water er oppervlakkig afstroomt. Deze is 

optioneel wanneer de verwachting is dat er voor verschillende toepassingen afgetapt wordt van de effluentbuf-

fer (voor drink- of waswater productie bijvoorbeeld). Indien dit niet zal gebeuren volstaat monitor 5.6.  

 

Tabel 8: Metingen openbare ruimte 

6.1  Overstortlogger  Hoeveelheid [m
3
];  

Tijdstip [t];  

Frequentie [n] 

 

1 Slaat aan bij 

overstort  

In de overstort van het 

waterplein  

Gemeente 

6.2  Overstortlogger Hoeveelheid [m
3
];  

Tijdstip [t];  

Frequentie [n] 

1 Slaat aan bij 

overstort 

In de overstort naar de 

beek 

Gemeente 

6.3 Monsterpunt n.t.b. 1 Aantal keer per 

jaar 

In de overstort naar de 

beek 

Gemeente 

6.4 Niveaumeter Niveau [cm] 1 Slaat aan indien 

stijgt 

In de wand van het wa-

terplein 

Gemeente 

 

 

Figuur 13: Locatie metingen openbare ruimte



Om de gehele watercyclus in kaart te brengen zijn er ook gegevens nodig over het functioneren van het water-

plein, de infiltratievoorzieningen en uiteindelijk de overstort naar de beek (Tabel 8).  

De overstortlogger (6.1) en de niveaumeter (6.4) in het waterplein lijkt in eerste instantie niet nodig aangezien 

de aanvoer (overstortlogger 1.9) en het volume van de buffer bekend zijn. Echter, er valt ook neerslag in het wa-

terplein. Ook treedt evaporatie op en mogelijk wateren meer vlakken (onverhard) af op het waterplein. Hierover 

zijn geen data beschikbaar waardoor een overstortlogger aangeraden wordt. De niveaumeter geeft inzicht in het 

gebruik van het waterplein (hoe vaak is het nodig, en in welke intensiteit?). In de meeste situaties gaat het wa-

ter namelijk rechtstreeks door naar de infiltratievijvers.  

De overstortlogger 6.2 geeft inzicht in hoeverre het gehele CAWM-systeem in staat is om tijdens piekbuien het 

water in het gebied te houden. In principe zou deze logger geen pieken dienen te vertonen (boven op de gezui-

verde grijs waterafvoer). Het combineren van de omgevingsmeter 1.1 en de overstortlogger 6.2 geeft aan welke 

buien (60 mm, 80mm etc.) het CAWM-systeem in staat is op te vangen en welke neerslaghoeveelheden leiden tot 

een overstort. 

Monsterpunt 6.3 kan incidenteel gebruikt worden om monsters te nemen om de kwaliteit van verschillende sa-

menstellingen te meten (voor o.a. het waterschap). Wat is de kwaliteit tijdens een piekbui en wat is de kwaliteit 

tijdens een droge periode wanneer het alleen gezuiverd grijswater betreft?

 

  

  



 

 
 

 
Een complex systeem met nieuwe technieken kan een verhoogde storingsgevoeligheid hebben. Daarnaast kan er 

overlast optreden door het niet (juist) functioneren van systemen of door verkeerd gedrag van bewoners. Om 

inzicht te krijgen in de werkbaarheid van dit integrale lokale waterconcept dient er nauwkeurig bijgehouden te 

worden of er sprake is van storingen en overlast, wat de oorzaken zijn, of het in de loop van de tijd beter of 

slechter wordt. Een aantal randvoorwaardelijke KPIs over het functioneren van het CAWM-systeem is gedefini-

eerd en onderverdeeld in de groepen: (1) storingen; (2) overlast; en (3) onderhoud en operatie.  

 

 

Er zal op de LIFE Local Water Adapt Sharepoint een Excel-bestand worden gemaakt waarin alle 

partijen de onderstaande KPIs periodiek moeten invullen. Daarnaast zullen er in aanloop naar 

de realisatie nog één of meerdere sessies gehouden worden hoe storingen, overlast en onder-

houd gecoördineerd worden. Dit heeft direct invloed op de wijze waarop deze informatie bij-

gehouden zal worden.   

 

Tabel 9: Randvoorwaardelijke Key Performance Indicators (KPIs) 

    

R.1 
Storing in het  

vacuümsysteem 

 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en aantal 

huishoudens die overlast hebben ondervonden. 

In totaal: aantal storingen, totale duur en totaal 

aantal gedupeerden.  

Doormiddel van monitor 4.1 

te vergelijken met storingen 

en verslag door onderhouds-

monteur/bedrijf 

Afspraak tussen 

HEEMwonen, Ge-

meente en WBL 

R.2 
Geen drinkwater of 

kookadvies drinkwater 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en aantal 

huishoudens die overlast hebben ondervonden.  

In totaal: aantal storingen, totale duur en totaal 

aantal gedupeerden. 

Door WML operator die ver-

slag uitbrengt bij WML mede-

werkers SUPERLOCAL 

WML 

 

R.3 
Vergistingsinstallatie 

werkt niet 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en hoe-

veelheid niet gezuiverd zwart water.  

In totaal: aantal storingen, totale duur en totale 

hoeveelheid geloosd zwart water. 

Door operator van WBL die 

verslag uitbrengt bij WBL me-

dewerkers SUPERLOCAL 

WBL 

R.4 
Regenwateropvang 

werkt niet 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en hoe-

veelheid niet opgeslagen water.  

In totaal: aantal storingen, totale duur en totale 

hoeveelheid niet opgeslagen water. 

Door de operator die verslag 

uitbrengt bij de contactper-

soon van de Gemeente 

 

Gemeente 

R.5 
Grijs watersysteem 

functioneert niet 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en hoe-

veelheid niet gezuiverd water of geloosd water. 

In totaal: aantal storingen, totale duur en totale 

hoeveelheid niet gezuiverd water of geloosd 

water. 

n.t.b. 
Afspraak tussen WBL 

en Gemeente 

R.6 
Geuroverlast of  

geluidsoverlast 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en schaal 

van overlast (intensiteit en aantal klachten. 

In totaal: aantal overlast incidenten, totale duur 

en totaalaantal gedupeerden.  

Klachten kunnen ingediend 

worden bij conciërge, HEEM-

wonen en Gemeente rapporte-

ren aan de verantwoordelijke 

partij 

WBL 

R.7 Wateroverlast 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker, aantal 

klachten, eventuele schade. 

In totaal: aantal overlast momenten, totale 

duur, totale schade en totaalaantal gedupeer-

den. 

Klachten kunnen ingediend 

worden bij conciërge, HEEM-

wonen en Gemeente rapporte-

ren aan de verantwoordelijke 

partij 

Gemeente 



R.8 Vervuiling 

Per event: duur, oorzaak, veroorzaker en schaal 

van overlast (intensiteit en aantal klachten. 

In totaal: aantal overlast incidenten, totale duur 

en totaalaantal gedupeerden. 

Klachten kunnen ingediend 

worden bij conciërge, HEEM-

wonen en Gemeente rapporte-

ren aan de verantwoordelijke 

partij 

Afhankelijk van type 

vervuiling 

R.9 
Tankwagen transport 

zwart water 

Aantal keer dat er een tankwagen komt om de 

reststoffen op te halen per jaar 
n.t.b. WBL 

R.10 
Onderhoud en operatie 

grijs watersysteem 

o.a. aantal keer maaien per jaar, legen grijs wa-

terbuffers en spoelen, controle pompen, nood-

zakelijke handmatige metingen (steekproeven 

etc.) 

n.t.b. WBL 

R.11 
Onderhoud en operatie 

drinkwaterzuivering 

o.a. aantal keer spoelen, onderhoud, vervan-

ging, handmatige monsternames en laboratori-

umanalyses noodzakelijk voor reguliere produc-

tie 

n.t.b. WML 

R.12 

Onderhoud en operatie 

vergistingsinstallatie en 

vacuümsysteem 

o.a. aantal keer spoelen, onderhoud, vervan-

ging, handmatige monsternames en laboratori-

umanalyses noodzakelijk voor reguliere produc-

tie 

n.t.b. WBL 

R.13 

Onderhoud en operatie 

gemeenschappelijke 

wasserette en voedsel-

restenvermalers 

Aantal keer bijvullen, onderhoud en vervanging 

etc.  
n.t.b.  HEEMwonen 

R.14 

Onderhoud en operatie 

openbare ruimte (wa-

terysteem) 

Filters schoonmaken, spoelen buffers, snoeien 

infiltratievijvers, etc. 
n.t.b. Gemeente 

 

 

De storingen in het CAWM-systeem die op voorhand zijn geïdentificeerd zijn (1) storingen in het vacuümsys-

teem, zoals verstoppingen en geen onderdruk; (2) geen drinkwater of kookadvies; (3) de vergistingsinstallatie 

werkt niet; (4) de regenwateropvang functioneert niet; en (5) het grijswatersysteem functioneert niet. In Tabel 

10 is een overzicht gegeven van de verschillende oorzaken van de storingen waar aan gedacht kan worden bij 

het invullen van de Excel.   

Tabel 10: Mogelijke oorzaken storingen 

R.1 

Verstopping in  

vacuümsysteem 

 

Verkeerd aangelegd  

Ophoping door drukverval 

Onjuiste voorwerpen in het toilet gedaan 

Onjuiste voorwerpen in de voedselrestenvermaler gedaan 

Druk valt weg in  

vacuümsysteem 

Uitval elektriciteit 

Gebreken aan de vacuüminstallatie 

Lek in het vacuümleidingnet 

R.2 

Geen drinkwater of 

kookadvies  

drinkwater 

Problemen in het reguliere net 

Problemen in het lokale net 

R.3 
Vergistingsinstallatie 

werkt niet 

Uitval energietoevoer 

Technisch mankement 

R.4 
Regenwateropvang 

werkt niet 

Aanvoer is verstopt 

Voorfilter is verstopt 

Communicatie drinkwater en regenwatersysteem functioneert niet 



 

R.5 
Grijs watersysteem 

functioneert niet 

Pompgebreken 

Helofytenveld is verstopt of zuivert niet afdoende 

Grijs watersysteem kan de hoeveelheid water niet aan 

 

Naast (technische) storingen in het CAWM-systeem kan er ook sprake zijn van overlast terwijl het systeem wel 

blijft functioneren. De verschillende soorten van overlast zijn (1) geur- en geluidsoverlast; (2) wateroverlast; en 

(3) overlast door vervuiling. In Tabel 11 is een overzicht gegeven van de mogelijke locaties waar de overlast kan 

optreden. De achterliggende oorzaken zijn niet benoemd. 

Tabel 11: Mogelijke oorzaken overlast 

R.6 
Geuroverlast of 

geluidsoverlast 

Door het helofytensysteem 

Door de voedselrestenvermalers 

Door de luchtuitlaat van het vacuümstation 

Door de vergistingsinstallatie 

Door de drinkwatervoorziening 

Door de vacuümtoiletten  

R.7 Wateroverlast 

Rondom het helofytensysteem 

In de rest van de openbare ruimte van SUPERLOCAL 

In de woningen of in de flat 

In de straten om SUPERLOCAL heen (door overstromingen en verstop-

pingen) 

R.8 Vervuiling 

Rondom en in het helofytensysteem 

Bij de gemeenschappelijke voedselrestenvermalers 

In de gemeenschappelijke wasserette 

In de gemeenschappelijke autowasbox 

 

 

Het CAWM-systeem zal gedurende het project operationeel zijn en periodiek zal er onderhoud nodig zijn. CAWM 

is een nieuw systeem en er zullen daarom naar verwachting in het begin meer storingen voorkomen en er zal 

ook meer onderhoud nodig zijn. In principe zijn hier testperiodes voor ingepland, maar ook na die periode kun-

nen kinderziekten blijven voorkomen.  

Er zal op basis van de gegevens verzameld in KPI R.9 t/m R.14 (Tabel 9) bekeken worden welke onderhoudsacti-

viteiten en hoeveel uren nodig zijn om dit systeem ‘goed’ te laten functioneren. Deze benodigdheden zijn opge-

deeld per systeem: Openbare ruimte en regenwatersysteem (R.14); Drinkwaterzuivering (R.11); Grijs waterzuive-

ring (R.10); Vergistingsinstallatie en vacuümsysteem (R.12);  Transport tankwagen (R.9); en de gemeenschappe-

lijke voorzieningen zoals de wasserette en voedselrestenvermalers (R.13).  

  



 
 

 
Tabel 12: Sociale Key Performance Indicators (KPI)  

S.1 
Acceptatie van de  

verschillende  

technieken  

% verandering 

t.o.v. BAU per tech-

niek 

Maatstaaf voor de tevreden-

heid van de verschillende 

technieken (de som van de 

voor en nadelen). 

Toilet; drinkwater; 

wassen; voedselres-

tenvermaler; recircu-

latiedouche; en open-

bare ruimte 

Enquêtes en 

interviews 

BAU  

[op basis van 

andere onder-

zoeken en en-

quêtes] 

S.2 

Mate van  

gerealiseerde  

gedragsverandering  

% gedragsverande-

ring t.o.v. noodza-

kelijke gedragsver-

andering voor ope-

reren van systeem  

Maatstaaf voor de bereikte ge-

dragsverandering in relatie 

tot de minimaal vereiste ver-

anderingen voor het CAWM-

systeem.  

Toilet; GFT-gebruik; 

drinkwatergebruik; 

wassen; douches; en 

openbare ruimte 

Enquêtes, in-

terviews, lijst 

met storingen 

Minimale eis  

[op basis van 

nulmetingen  

enquêtes en li-

teratuur] 

S.3 

Gerealiseerde toe-

name in bewustzijn 

van bewoners 

% verandering be-

wustzijn t.o.v. BAU  

Maatstaaf voor de toename in 

bewustzijn gemeten door toe-

name van kennis, de mate van 

belangstelling en het niveau 

van betrokkenheid. 

Kennis;  

Belangstelling;  

Betrokkenheid 

Enquêtes, in-

terviews, lijst 

met informa-

tieaanvragen 

en aanwezig-

heid bij sessies 

BAU  

[op basis van 

nulmeting tij-

dens  

interviews]  

S.4 

Gerealiseerde toe-

name in sociale in-

teractie door 

CAWM-interventies 

% toename in soci-

ale interactie t.o.v. 

BAU 

Maatstaaf voor de toename in 

sociale interactie, onder te 

verdelen in aantal ontmoetin-

gen, kwaliteit van ontmoetin-

gen (positief of negatief) en 

toename in sociale controle. 

Collectieve vermalers; 

Gemeenschappelijke 

wasserette en auto-

wasplaats; en open-

bare ruimte (water-

park en informatie-

voorzieningen) 

Enquêtes en 

interviews 

BAU  

[op basis van 

nulmeting tij-

dens inter-

views of vra-

gen over toe-

name] 

S.5 

Esthetische waarde-

ring van het CAWM-

systeem 

% verandering er-

varing van de 

woonomgeving 

(vanuit esthetisch 

oogpunt) door het 

CAWM-systeem 

t.o.v. BAU 

Maatstaaf voor de perceptie 

van bewoners aangaande de 

verschillende gebruikte (na-

tuurlijke) technieken in hun 

directe leefomgeving. 

Technische installa-

ties; natuurlijke as-

pecten (helofytenfil-

ter, waterstroompje, 

cascade etc) en huis-

houdelijke tech-

nieken 

Enquêtes en 

interviews 

 

BAU 

[op basis van 

nulmeting/re-

ferentiekader 

tijdens inter-

views of en-

quête]  

S.6 

Gerealiseerde bij-

drage van het expe-

riment en het 

CAWM-systeem aan 

educatieve doelein-

den  

Absolute bijdrage 

aan educatie in de 

regio in aantal per-

sonen bereikt en 

aantal uitgevoerde 

activiteiten 

Graadmeter voor de maat-

schappelijke bijdrage van het 

experiment en het CAWM-sys-

teem aan educatie in de regio 

 

Schoolbezoeken; acti-

viteiten op scholen 

waar het CAWM-sys-

teem onderdeel van 

is 

Lijst met acti-

viteiten gerela-

teerd aan edu-

catie 

-  

 

De sociale waarden zijn onderverdeeld in een zestal indicatoren (Tabel 12). De indicatoren (1) acceptatie; (2) ge-

dragsverandering; (3) bewustzijn; (4) sociale interactie; (5) esthetiek; en (6) educatie zijn geoperationaliseerd in 

verschillende eenheden met daaraan gekoppeld een aantal onderzoeksmethoden (voor een detailoverzicht zie 

Bijlage E). De sociale indicatoren S.1 t/m S.5 zijn onderdeel van de beoordeling van het CAWM-systeem. Tot slot, 

KPI S.6 educatie geeft inzicht in de impact van het experiment op de kennisontwikkeling buiten de partners en 

bewoners en niet zozeer in het functioneren van het CAWM-systeem zelf. De zes indicatoren worden in alinea 

5.1.1 t/m 5.1.6 verder omschreven en geoperationaliseerd. In paragraaf 5.2 zijn belangrijke aandachtspunten 

voor het uitvoeren van de onderzoeken beschreven en tot slot zijn in paragraaf 5.3 verschillende onderzoeksvra-

gen en aandachtspunten benoemd voor de verschillende technieken.  

 

Nieuwe (duurzame) systemen in huishoudens en daarbuiten kunnen lang niet altijd rekenen op begrip en accep-

tatie bij bewoners en omwonenden (zoals windturbines). Daarom is een van de belangrijkste bewonersindicato-

ren de acceptatiegraad van het CAWM-systeem (en de onderliggende technieken). De volgende aspecten per on-

derdeel/techniek
10

 zullen minimaal middels vragenlijsten en interviews worden achterhaald: 

 

10
 De onderdelen/technieken zijn: (1) Vacuümtoilet; (2) Voedselrestenvermaler; (3) Recirculatiedouches; (4) Drinkwater; (5) gemeenschappe-

lijke voorzieningen; en (6) Openbare ruimte.  



 

1. Voordelen van het onderdeel/techniek 

2. Nadelen van het onderdeel/techniek 

3. Een gemiddeld cijfer voor het onderdeel/techniek 

4. Een vergelijkend cijfer voor het reguliere alternatief  

Door bovenstaande punten 3 en 4 te vergelijken kan worden beoordeeld of het CAWM-systeem, of onderdelen 

ervan, als minimaal even prettig worden ervaren als de BAU situatie.  

Aangezien de onderzoekspopulatie in SUPERLOCAL waarschijnlijk niet representatief is voor een groot deel van 

de Nederlandse bevolking dient er rekening gehouden te worden met een aantal bepalende factoren, zie alinea 

5.2.3 voor een beschrijving van deze factoren zoals politieke voorkeur en algemene attitude ten opzichte van 

duurzaamheid. In de vragenlijsten dienen ook vragen opgenomen te worden die inzicht geven in de mate van 

deze bepalende factoren.  

 

Voor het systeem als geheel wordt in kaart gebracht tot welke gedragsverandering het systeem leidt en of die 

gedragsverandering als positief of negatief wordt ervaren door de bewoners. We maken daarbij onderscheid tus-

sen twee soorten gedragsverandering: 

1. Gedragsverandering die noodzakelijk is om het systeem te laten functioneren. Bijvoorbeeld, restricties 

in het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen, geen schrobwater in de toiletten lozen of het ge-

bruik maken van de gezamenlijke wasserette. 

2. Gedragsverandering die ontstaat als gevolg van de interactie met het systeem. Bijvoorbeeld, minder 

vaak kleding wassen en korter douchen. 

De eerste vorm van gedragsverandering geeft een indicatie van wat ervoor nodig is om het systeem te laten 

functioneren en of bewoners hier toe bereid zijn. Dit is een minimale eis. De tweede vorm van gedragsverande-

ring geeft aan of de bewoners aan tweede-ordeleren doen. De interactie met de systemen zorgen voor een be-

paald bewustzijn waardoor zij zich anders gaan gedragen, zoals extra water en energie besparen. 

Voor het bepalen van de gedragsverandering maken we gebruik van de resultaten van het onderzoek naar de 

verschillende deelsystemen die uitgevoerd worden door interviews, enquêtes en het bijhouden van het aantal 

storingen als gevolg van ‘verkeerd’ gedrag. 

 

Om het bewustzijn ten aanzien van het watersysteem in kaart te brengen richten we ons op drie niveaus van 

bewustzijn: 

1. Kennis – in hoeverre zijn mensen bekend met de systemen die zijn toegepast in SUPERLOCAL (actief)? 

2. Belangstelling – in hoeverre is hun belangstelling gewekt voor de waterhuishouding in SUPERLOCAL 

(actief)? 

3. Betrokkenheid – in hoeverre zijn/voelen mensen zelf betrokken bij de waterhuishouding van SUPERLO-

CAL? 

Deze drie niveaus van bewustzijn geven inzicht in welke mate het CAWM-systeem bijdraagt aan het bewustzijn 

van bewoners. Naast diepte-interviews en enquêtes zal er ook gekeken worden naar de lijst met informatieaan-

vragen voor invulling van punt twee (belangstelling). Door middel van het aanwezigheidspercentage tijdens de 

verschillende sessies voor bewoners door de tijd heen te monitoren kan gekeken worden hoe betrokken bewo-

ners zijn en of deze betrokkenheid noodzakelijk is voor het functioneren van decentrale systemen.  

 

Met deze indicator willen we in kaart brengen in hoeverre de watersystemen bijdragen aan de sociale interactie 

in de wijk. Dit onderzoeken we door middel van vragenlijsten, interviews en het gebruik van invulformulier op 

het interactieve touchscreen in de gemeenschappelijke wasserette. We richten ons in het bijzonder op de sociale 

interactie rondom de collectieve voedselrestenvermalers, de wasserette, de wasstraat en de openbare voorzie-

ningen. De vraag die hier centraal staat is of deze watersystemen ontmoetingsplekken worden. En indien dit het 

geval is of deze sociale interactie als positief of juist als storend wordt ervaren.  



 

Esthetiek is een belangrijk aspect van de kwaliteit van de leefomgeving. We vragen de bewoners hoe zij de es-

thetische aspecten van het watersysteem ervaren, zoals de aanwezigheid van technische installaties, maar ook 

de meer natuurlijke/recreatieve aspecten zoals de helofytenfilter, het park en het waterplein. Dragen deze on-

derdelen bij aan een mooie leefomgeving of worden zij als storend ervaren? 

Er wordt ook gekeken of de huishoudelijke technieken – vacuümtoilet, voedselrestenvermaler en (recircula-

tie)douche – vanuit een esthetisch oogpunt gewaardeerd worden. Maakt dit een woning prettiger, mooier (mo-

derner) of juist niet? 

 

Om de educatieve waarde van het experiment en SUPERLOCAL in kaart te brengen richten we ons op twee me-

tingen: 

1. Bezoek van schoolklassen aan de wijk. 

2. Aantal en aard van onderwijsactiviteiten die voortkomen uit SUPERLOCAL, zoals presentaties op scho-

len, gastcolleges, groepsopdrachten en scripties. 

Dit zijn gecreëerde waarden van het experiment en niet zozeer van het CAWM-systeem zelf. Deze indicator 

wordt dan ook niet meegenomen in de evaluatie van het CAWM-systeem maar enkel en alleen in de evaluatie 

van het experiment.  

 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren en met verschillende intensiteiten uitgevoerd 

worden. Van belang bij het uitvoeren van deze onderzoeken is om met de volgende zaken rekening te houden in 

het project SUPERLOCAL: 

1. Weinig overlast/belasting voor bewoners; 

2. Met zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk inzichten verkrijgen; 

3. Een pragmatische aanpak die antwoord geeft op de vragen voor de betrokken partijen; 

4. Een zo hoog mogelijk percentage respondenten betrekken; 

5. In samenspraak met projectpartners en andere onderzoekspartijen; 

6. De doelgroep (vaak laaggeschoold); 

7. Vergelijkend onderzoek met andere casussen om de generaliseerbaarheid te verhogen. 

 

Op basis van de bovenstaande punten zal een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. Dit kan op drie ma-

nieren: (1) op basis van terugwerkende kracht, door of via interviews en enquêtes mensen te vragen om een verge-

lijking te maken met hun voorgaande situatie (reguliere toiletten, geen voedselrestenvermaler etc.). Naar alle 

waarschijnlijkheid was de voorgaande situatie voor de bewoners representatief voor de standaard drinkwater-

voorziening en de afvalwaterbehandeling middels het centrale net; (2) op basis van literatuur. Deze methode is 

niet voor de toepassing van alle technieken haalbaar (zoals recirculatiedouches). Deze methode voorkomt dat 

bewoners worden overvraagd; (3) onderzoek onder de universiteitspopulatie. Deze methode levert een minder re-

presentatieve nulmeting aangezien de universiteitspopulatie sterk verschilt van de bewoners van Blijerheide. 

Voor zover mogelijk zullen alle drie de methoden uitgevoerd worden om daarmee de validiteit van het onder-

zoek te verhogen.  

 

Voor het uitvoeren van het sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt momenteel een projectvoorstel uitgewerkt 

in samenwerking met de projecten Buiksloterham in Amsterdam en Jenfelder Au in Hamburg. Voor de daadwer-

kelijke uitvoering van het onderzoek zal gewerkt worden met een combinatie van Universitaire onderzoekers, 

medewerkers van HEEMwonen en (master)studenten. Verschillende opleidingen
11

 zullen systematisch benaderd 

worden om studenten aan te trekken. 

Het grootste deel van de data zal worden verzameld via offline/online enquêtes en (diepte) interviews. Daar-

naast kan er ook geëxperimenteerd worden met alternatieve manieren van dataverzameling. Bijvoorbeeld met 

 

11
 Sustainability Science & Policy master (ICIS, Universiteit Maastricht); Social & Health Psychology master (Universiteit Maastricht); Sociale 

Algemene Wetenschappen bachelor (Universiteit van Amsterdam); Future Planet Studies bachelor (Universiteit van Amsterdam); Copernicus 

Instituut (Universiteit Utrecht); en Wageningen Universiteit (Social Sciences Group). 



 

een waterapp en een interactieve touchscreen met een enquêteformulier en kennisspelen in de gemeenschappe-

lijke voorzieningen op te hangen. Een plek waar bewoners en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten is de soci-

ale plint (begane grond in de flat met openbare sociale functies) en mogelijk één van de experimentwoningen. 

 

Er dienen verschillende onderzoeksvragen (deelonderzoeken) geformuleerd te worden en deze 

aan de inhoudelijke werkgroep SUPERLOCAL voor te leggen. Deze onderzoeksvragen kunnen 

dan systematisch uitgezet worden bij de verschillende Universiteiten en Hogescholen.  

 

 

Op basis van de enquêtes kunnen de potentiële bepalende factoren voor het wel of niet accepteren van de tech-

nieken worden bepaald.  

Zo is in een studie (Fielding, Gardner, Leviston, & Price, 2015) rekening gehouden met de volgende variabelen: 

(1) de mate van comfort voor andere technieken; (2) sociaal-demografische kenmerken; (3) politieke ideologische 

voorkeuren; (4) wereldbeelden; (5) vertrouwen in de wetenschap; (6) vertrouwen in de overheid; en (7) attitudes 

ten opzichte van klimaatverandering. Zo is vertrouwen in de overheid en de wetenschap in meerdere onder-

zoeken gelinkt aan de acceptatiegraad van specifieke alternatieve waterbronnen (regenwater, afvalwater, zout 

water etc.) (Leonard, Mankad, & Alexander, 2015; Leonard, Walton, & Farbotko, 2015; Mankad, Walton, & 

Alexander, 2015). Andere onderzoeken laten zien dat er een link is tussen politieke ideologieën en wereldbeel-

den en de risicoperceptie van technologie en milieuproblemen (Kahan, Jenkins-Smith, & Braman, 2011). Bruik-

bare methoden voor deze laatste zijn Cultural Theory en Cultural Cognition Theory. Om wereldbeelden te bepa-

len zullen ca. 12 vragen aan de enquêtes worden toegevoegd. De andere bovenstaande elementen kunnen met 

ca. 5 vragen worden bepaald.  

 
Voor de sociaalwetenschappelijke onderzoeken wordt gekeken naar zes technieken en producten, deze wijken 

iets af van de deelsystemen zoals gedefinieerd in Bijlage C. Tot slot zal ook het volledige CAWM-systeem onder-

zocht worden. In de paragrafen 5.3.1 t/m 5.3.7 worden relevante onderzoeksvragen en aspecten per techniek 

beschreven. De technieken/producten zijn:  

1. Vacuümtoiletten; 

2. Voedselrestenvermalers; 

3. Recirculatiedouches; 

4. Drinkwater gemaakt van regenwater; 

5. Gemeenschappelijke wasserette; 

6. Openbaar waterpark; 

7. CAWM-systeem. 

 

Voor deze techniek is het van belang om na te gaan of mensen dit soort toiletten als minimaal even prettig erva-

ren als reguliere toiletten. Specifieke aandacht moet worden gegeven aan het geluidsaspect (toiletten maken 

meer geluid) en het schoonmaken. Naast acceptatie is een belangrijke vraag of gedrag wordt aangepast (zoals 

minder in de nacht doorspoelen en minder gebruik van schoonmaakmiddelen zoals chloor). Voorbeeldvragenlijs-

ten zoals deze in andere projecten zijn gebruikt staan in Bijlage F (incl. resultaten van deze projecten).  

 

In de grondgebonden woningen krijgen alle huishoudens een voedselrestenvermaler, terwijl in de flat iedere 

verdieping een collectieve voedselrestenvermaler krijgt. De verwachting is dat dit invloed heeft op de mate van 

acceptatie en specifiek gedrag en daarmee op de technische werking van het systeem
12

.  

 

12
 De verwachting is dat de biomassa compacter is in de flat doordat mensen minder vaker hun afval lozen waardoor er minder sprake is van 

verdunning dan wanneer bewoners per dag meerdere malen hun groen afval vermalen en doorspoelen.  

 



Naast dat hier onderzocht wordt wat de voordelen en nadelen zijn van deze techniek voor bewoners, moet ook 

de perceptie van veiligheid worden onderzocht en de wijze van gebruik (vuil laten liggen etc.) bij zowel de indi-

viduele als de collectieve systemen. Tot slot, er zal bij de collectieve systemen onderzocht worden in hoeverre 

deze bijdragen aan sociale interactie (is het een ontmoetingsplek?).  

 

De recirculatiedouches zullen alleen worden toegepast in de drie experimentwoningen. Gedragscomponenten 

die onderzocht dienen te worden is de manier van gebruik van de douches (zoals duur van douchen, afwisseling 

douchekoppen en het onderhoud). Dit zal naast hardere data gelegd worden over waterbesparing en energiever-

bruik. Daarnaast is het van belang om de mate van acceptatie van de recirculatiedouche te onderzoeken. In de 

perceptie van bewoners kan meespelen dat zij het gevoel hebben dat het systeem niet schoon is. Bij de eerste 

weken dat de woningen open zijn voor publiek dient er een evaluatieformulier aanwezig te zijn. De permanente 

bewoners kunnen later middels diepte-interviews bevraagd worden.  

 

Drinkwater gemaakt van lokaal gevallen regenwater brengt de drinkwaterproductie een stuk dichter bij gebrui-

kers. Deze nabijheid van de zuivering en de bron kunnen van invloed zijn op de perceptie van bewoners. Dit kan 

zowel positief als een negatieve invloed hebben. Van belang is om inzichten te krijgen in de perceptie (accepta-

tie) en de bereidheid tot het consumeren van dit water. Indien wenselijk geacht door WML kan er onderzoek 

gedaan worden naar verschil in smaak of de perceptie van smaak. Beide onderzoeken kunnen meegenomen wor-

den in enquêtes en tijdens interviews.  

Indien grijs water op den duur ook als bron zou functioneren voor de productie van drinkwater zal dat op de-

zelfde manier worden onderzocht. Volgens Rozin, Haddad, Nemeroff, en Slovic (2015) kunnen mensen uit angst 

voor besmetting weigeren om gerecycled afvalwater te drinken. De manier van communiceren en de boodschap 

zijn dan ook alles bepalend in hoeverre het geaccepteerd wordt. Het is dan ook eerder een onderzoek naar effec-

tiviteit van de communicatie-interventies.  

 

De gemeenschappelijke wasserette heeft een aantal voor- en nadelen die nader onderzocht zullen worden. Po-

tentiële nadelen voor bewoners zijn: storend om naar beneden te moeten met de was; vragen over de water-

kwaliteit; en geen keuzevrijheid wasmiddelen. Aan de andere kant, potentiële voordelen zijn: geen aanschaf 

wasmachine en wasmiddelen; bijdrage aan het milieu; lagere kosten wassen; betere wasmachine beschikbaar; 

ontmoetingsplek. 

De tevredenheid van dit systeem kan middels enquêtes onderzocht worden. Echter, de gehele populatie van de 

flat dient vragen te beantwoorden om zo ook na te gaan welk percentage van de bewoners de gemeenschappe-

lijke wasserette gebruiken en welk percentage een eigen wasmachine in gebruik heeft. Daarnaast zijn te onder-

zoeken parameters: het gemiddelde aantal keer wassen per persoon (verschil in de gemeenschappelijke en indi-

viduele situaties); de tevredenheid; inkomen informatie in relatie tot het kunnen aanschaffen van wasmachines; 

en harde data over het totaal aantal wasbeurten en het watergebruik. 

 

In het waterpark staan technische installaties met informatieborden, een helofytenfilter, infiltratievoorzienin-

gen en mogelijk is water zichtbaar (waterstroom, waterplein en watertap). Deze elementen hebben invloed op 

de openbare ruimte en beïnvloeden mogelijk ook het gebruik van deze ruimte. Middels interviews kan nagegaan 

worden of het openbare waterpark bijdraagt aan bewustwording over watergebruik (of de externe systemen het 

interne gedrag beïnvloeden), of het een ontmoetingsplek is (sociale cohesie) en of hierdoor de kwaliteit van de 

leefomgeving verhoogd wordt.   

 

Bij de beoordeling van het gehele CAWM-systeem en het experiment kan er meer diepgaand onderzoek gedaan 

worden naar derde orde leren van bewoners dat kan resulteren in een verandering van perspectief, waardeoor-

delen en wereldbeelden. Een dergelijke verandering komt niet tot stand door het gebruik van een enkele tech-

niek maar mogelijk door het samenspel tussen het gebruik van de verschillende technieken, communicatie, 

workshops en interactie met elkaar. Aangezien dit onderdeel door de partners niet als noodzakelijk gezien 

wordt is het handig om dit middels een workshop voor geïnteresseerden uit te voeren (zodat het niet bijdraagt 

aan het overvragen van bewoners). Een mogelijk interessante methodiek is de Q-sort methode. 



 

 
 

 
Om vast te stellen of de gesloten waterkringloop economisch haalbaar is, zullen verschillende soorten kosten in 

kaart gebracht te worden. Paragraaf 6.1.1 is onderverdeeld in de volgende kostensoorten en gerelateerde ali-

nea’s: (1) Investeringskosten; (2) Bediening en onderhoudskosten; (3) Monitoringskosten; en (4) Opbrengsten. In 

paragraaf 6.1.2 zijn de woonlasten verder uitgewerkt.  

Tabel 13: Financiële Key Performance Indicators (KPIs). 

F.1 De totale kosten en op-

brengsten van het 

CAWM-systeem voor de 

4 partners per jaar 

% verandering totaalprijs voor alle 

waterdiensten en waarde creatie 

t.o.v. BAU op basis van afschrij-

vingskosten 

Maatstaaf voor de ‘maatschappelijke’ kosten voor 

het integraal managen van watersystemen. Niet 

alle gecreëerde waarden zullen in geld worden 

uitgedrukt waardoor deze indicator een beperkte 

weergave is. 

BAU 

F.2 De kosten en opbreng-

sten per deelsysteem 

% verandering kosten voor deel-

systemen t.o.v. van BAU op basis 

van afschrijvingskosten: 

(1)Drinkwaterlevering; 

(2)Afvalwatertransport en zuive-

ring; 

(3)Water management 

Maatstaaf voor de kosten van de deelsystemen. 

Dit geeft een inzicht in de kosten en batenverde-

ling die naar alle waarschijnlijkheid anders is dan 

in de huidige situatie.  BAU 

F.3 Gerealiseerde daling in 

woonlasten van een 

huishouden 

% daling van de woonlasten per 

huishouden t.o.v. van BAU  

 

% woonlasten gekoppeld aan 

CAWM-diensten t.o.v. BAU 

Maatstaaf voor de daling in woonlasten voor een 

huishouden bij het gebruik van het CAWM-sys-

teem. 

Maatstaaf voor de verandering in het aandeel van 

water gerelateerde woonlasten voor een huishou-

den. 

BAU 

F.4 Gerealiseerde werkgele-

genheid 

% verandering in het aantal Fte 

dat permanent nodig is t.o.v. BAU 

 

Aantal uren vrijwilligerswerk 

Maatstaaf voor de arbeidsintensiteit van het 

CAWM-systeem ten opzichte van de huidige situa-

tie. 

Maatstaaf voor het type werk dat het CAWM-sys-

teem biedt 

BAU 

 

 

De kosten zullen inzichtelijk worden gemaakt voor alle zes systemen apart (zie Bijlage C voor systeem defini-

ties). Binnen deze systemen wordt een onderverdelingen gemaakt tussen verschillende technieken. 

De totale kosten van het systeem om de verschillende diensten en producten te leveren vormen de financieel-

economische indicator F.1. Hierbij worden ook de opbrengsten van de partners meegenomen. Voor een over-

zicht waar deze KPI uit bestaat zie Bijlage F. Daarnaast zullen in KPI F.2 de deelkosten van (1) drinkwater, (2) af-

valwater, (3) en watermanagement weergegeven worden. 

Investeringskosten 

De investeringskosten zijn alle kosten die gemaakt zijn tot het moment dat een installatie in gebruik genomen 

wordt. Dit betreft dus voorbereidingskosten, aanschafprijs, plaatsingskosten, installatie- en aansluitingskosten 

en eventuele opslagen.  

Naast de aanschafprijs en installatiekosten die daadwerkelijk zijn gehanteerd, zal bij leveranciers en installa-

teurs worden nagegaan wat de eventuele schaalvoordelen zijn op de eenheidsprijzen. Dit wil zeggen, zijn de 

kosten lager per eenheid wanneer er bijvoorbeeld een afname zou zijn van 2000 stuks in plaats van 35?  

Lagere kosten voor aanschaf en installatie van technieken door schaalvoordelen dienen opge-

vraagd te worden door alle partners bij de leveranciers. Idealiter voor alle schaalgroottes zoals 

in Tabel 16 beschreven. Op basis van een aantal variabelen kunnen er een gevoeligheidsana-

lyse van de eenheidsprijzen gemaakt worden.    

 



Voor iedere techniek, installatie en bouwwerk wordt de afschrijvingstermijn in kaart gebracht. Op basis daarvan 

kunnen de jaarlijkse afschrijvingskosten berekend worden. Om inzicht te krijgen in opschaling van type bebou-

wing zal HEEMwonen onderscheid maken tussen de kosten voor de verschillende technieken bij de nieuwbouw 

en bij de transformatie van het casco gebouw.  

 

Een andere context-specifiek aspect dan van invloed kan zijn is de nieuwigheid van bepaalde technieken bij aan-

nemers en installateurs. Hierdoor gaan de installatiekosten aanzienlijk omhoog. Deze kosten zijn echter niet re-

presentatief in het geval dit soort systemen en technieken op grotere schaal worden geïmplementeerd. Door 

gebruik te maken van wetenschappelijke literatuur over innovaties en installatiekosten van vergelijkbare tech-

nieken ernaast te leggen kunnen toekomstige installatiekosten bepaald worden. Dit zal in samenspraak gebeu-

ren met de partners en door gebruik te maken van bandbreedtes zorgen we ervoor dat er geen divergerende 

methoden gebruikt worden.   

Bedienings- en onderhoudskosten 

Na de ingebruikname worden de systemen geëxploiteerd. Gedurende de looptijd van het project worden de on-

derhoudsfrequenties van de verschillende systemen bijgehouden. Andere kosten aan de bediening zijn transport 

(bijvoorbeeld voor de afvoer van reststoffen) en gebruik van grondstoffen zoals chemicaliën voor de zuivering 

van het water. 

Via het onderhoud voorziet CAWM in lokale werkgelegenheid. Deze waarde is vastgelegd in KPI F.4 waarin de 

gecreëerde werkgelegenheid in kaart wordt gebracht. Het inzichtelijk maken van deze waarde maakt het moge-

lijk voor belanghebbenden om een afweging te maken of dit voor hen als een meerwaarde of als nadeel gezien 

wordt. 

Monitoringskosten 

Aangezien sommige monitoring gebruikt wordt voor het functioneren van het CAWM-systeem en andere moni-

toring voor de beantwoording van strategische vragen (experiment) is het noodzakelijk een onderscheid te ma-

ken tussen de kosten van deze twee type monitoring. Alleen de kosten voor de monitoring die noodzakelijk is voor 

het functioneren van het CAWM-systeem zullen meegenomen te worden in de financiële beoordeling van het sys-

teem.  

In de financiële analyse zal een onderscheid ge-

maakt worden tussen investeringskosten  en de 

operationele en laboratoriumkosten. De ko-

mende jaren zal worden onderzocht wat de mi-

nimale monitoringseisen zijn om het CAWM-sys-

teem uit te voeren. Verder vraagt de vertaling 

naar verschillende schaalgroottes extra aan-

dacht. De schaalvoordelen van de monitorings-

kosten kunnen namelijk zeer bepalend zijn voor 

de haalbaarheid van het CAWM-systeem. In Fi-

guur 14 is een voorbeeld gegeven van deze voor-

delen. Daarbij zijn op de y-as de kosten (Euro’s)  

en op de x-as het aantal huishoudens gegeven.  

Opbrengsten 

Naast dat het CAWM-systeem geld kost, produceert het ook producten die een economische waarde vertegen-

woordigen. Denk hierbij aan de levering van drinkwater en diensten zoals GFT-scheiding en wasmachines. Daar-

naast produceert het systeem meststof en bodemverbeteraar die afgezet kunnen worden. Het biogas dat gewon-

nen wordt, vertegenwoordigt een economische waarde die direct gebruikt wordt in de vergister. 

Andere opbrengsten zijn de besparende water- en energiemaatregelen op huishoudelijk niveau. Deze worden 

beschreven in paragraaf 6.1.2. 

 

De verwachting is dat bewoners een lagere water- en energierekening krijgen door de verschillende technieken 

en door hun aangepast gedrag. Daarnaast kunnen ze geld besparen op het gebruik van de gemeenschappelijke 

wasserette (geen aankoop van wasmachine) en daaraan gekoppeld een besparing op wasmiddelen. In het 

Figuur 14: Voorbeeld schaalvoordelen monitoringskosten 



 

CAWM-systeem is een vertaling naar de waterzuiveringsheffing die bewoners betalen nog niet meegenomen. 

Optioneel zou hier in het onderzoek een variant voor uitgewerkt kunnen worden.  

De woonlasten zullen uitgerekend worden voor de experiment woningen, grondgebondenwoningen en apparte-

menten. Om een inzicht te krijgen in de schaal van deze besparingen op de totale woonlasten zullen ze tegen 

elkaar afgezet worden. Zo bestaat KPI F.3 uit de daling in woonlasten per huishouden ten opzichte van de BAU 

situatie. Daarnaast wordt ook berekend wat de nieuwe verhouding in woonlasten (energie, water, etc.) is voor 

de verschillende huishoudens.   

  
 

 

 



 

 
De impact van het CAWM-systeem op het milieu is divers en de analysegrenzen zijn zeer bepalend voor de mate 

van impact. Er zijn vier generieke milieu-indicatoren gedefinieerd: flora, fauna, CO2-voetafdruk en een complete 

levenscyclusanalyse. De impact van het CAWM-systeem op het aquatische ecosysteem is substantieel maar is 

grotendeels ondergebracht in hoofdstuk 3.  

Tabel 14: Milieu Key Performance Indicators (KPIs) 

M.1  Ecologische meer-

waarde van flora 

als gevolg van het 

waterpark en de 

grondwaterstand 

% verandering biodiversi-

teit flora t.o.v. huidige si-

tuatie. 

% verandering biomassa 

(hoeveelheid) flora t.o.v. 

huidige situatie. 

Maatstaaf voor de toename in biodiver-

siteit in aantal nieuwe soorten planten 

als gevolg van het waterpark. 

Maatstaaf voor de toename in de dicht-

heid van flora in het gebied als gevolg 

van het waterpark. 

Inventarisatie eco-

loog;  

Waarnemingen door 

bewoners. 

Huidige situatie  

M.2  Ecologische meer-

waarde van fauna 

als gevolg van het 

waterpark en de 

grondwaterstand 

% verandering biodiversi-

teit fauna t.o.v. huidige si-

tuatie. 

% verandering dichtheid 

(hoeveelheid) fauna t.o.v. 

huidige situatie. 

Maatstaaf voor de toename in biodiver-

siteit in aantal nieuwe soorten dieren 

als gevolg van het waterpark. 

Maatstaaf voor de toename in de aan-

tallen dieren in het gebied als gevolg 

van het waterpark. 

Inventarisatie eco-

loog; 

Waarnemingen door 

bewoners. 

Huidige situatie  

M.3 CO2 voetafdruk van 

het CAWM-systeem 

% verandering CO2 uit-

stoot t.o.v. BAU uitgere-

kend in CO2 per huishou-

den per jaar. 

Maatstaaf voor de impact van het sys-

teem op klimaatverandering. Inclusief 

primaire proces, verandering gebruik 

door bewoners, grondstoffen en indi-

recte effecten 

Studenten of extern 

bureau. 

BAU 

M.4 Levenscyclus ana-

lyse infrastructuur, 

installaties, tech-

nieken en gebou-

wen 

Totale (negatieve) impact 

van het CAWM-systeem 

op mens en milieu. 

Maatstaaf voor de impact dat het 

CAWM-systeem heeft in de gehele le-

venscyclus van grondstof tot afval uit-

gedrukt in milieuprestatiepunten. 

 

Studenten of extern 

bureau. 

-  

 

 

De invloed van het lokale CAWM-systeem op flora en fauna is niet gedefinieerd als een doel op zich van het pro-

ject. Desalniettemin, hebben het helofytensysteem, oppervlakkig stromend water en de infiltratievijvers een po-

sitief effect op flora en fauna in het gebied.  

Om de impact op de lokale flora en fauna te onderzoeken zal een klein onderzoek volstaan. De ecologische 

waarde van het gebied kan worden bepaald door te kijken naar de biodiversiteit en de dichtheid van flora en 

fauna (in het helofytenveld, in het waterpark en de infiltratievijver). Om dit kwantitatief te onderbouwen kan 

gebruik gemaakt worden van studenten en mogelijk ook van bewoners voor de inventarisatie van soorten plan-

ten en dieren. Het ecologisch onderzoek kan gekoppeld worden aan de resultaten van de Bewoners KPI B.5 Es-

thetiek. Beleving van bewoners van de ecologische waarde is namelijk ook een indicatie van de milieu-impact. 

 

Een belangrijke doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van het decentrale 

CAWM-systeem ten opzichte van het reguliere systeem (BAU). Dergelijke analyses kunnen variëren van relatief 

eenvoudig (enkel het primaire proces) tot zeer complex (indirecte CO2-uitstoot en LCA’s).  

De CO2-voetafdruk bestaat minimaal uit de broeikasgassen die worden uitgestoten als resultaat van het primaire 

proces, gebruik van chemicaliën en water (en het opwarmen hiervan) en de terugwinning en verwerking van de 

verschillende reststoffen/grondstoffen.  

De CO2-voetprint van installaties zal worden teruggerekend naar bijvoorbeeld CO2/liter drinkwater en CO2/liter 

afvalwater (twee soorten). De uiteindelijke vergelijkingsmaat tussen de CAWM en de BAU-variant zal een gemid-

deld huishouden worden in de wijk SUPERLOCAL (voor het appartement, de experiment woningen en de grond-

gebondenwoningen. Om voor de drinkwater- en afvalwaterbehandeling de CO2 emissies te kunnen berekenen 

wordt voor verschillende hulpstoffen gebruik gemaakt van GER-waarden (Bakker, Neut, Palmen, & Graaff, 2012). 



 

In het Tauw-rapport (Berg, van den Bulk, & Telkamp, 2016) is al een eerste aanzet gemaakt voor deze analyse. 

Deze zal doorontwikkeld worden zodat deze bruikbaar en inzichtelijk is voor de partners  

Om een vergelijking te kunnen maken dient er een BAU-variant uitgerekend te worden. Ook hier wordt de uit-

eindelijke vergelijkingsmaat eenzelfde type huishoudens als de drie varianten in CAWM. Voor deze basis variant 

moet WML de voetafdruk van een kuub drinkwater aanleveren en WBL de voetafdruk voor de zuivering van af-

valwater. Op basis van de watergebruiksonderzoeken van Vewin kan het gemiddelde watergebruik van een ver-

gelijkbaar huishouden (qua samenstelling) worden bepaald in de BAU-variant. HEEMwonen dient voor vergelijk-

bare woningen het energieverbruik (dat gekoppeld is aan watergebruik) van verschillende in huis technieken in 

kaart te brengen. Naast gemiddelden dienen de drie partijen ook te kijken hoe groot de verschillen zijn per loca-

tie (verschil in bron, zuiveringstechnieken) en type woningen. Wanneer zij bandbreedtes aangeven kan beter 

ingeschat worden tot op welke penetratiegraad opschaling wenselijk is bezien vanuit een ‘duurzaamheidsper-

spectief’.   

 

De totale milieubelasting van de zuiveringen, gebouwen, leidingen, gebruik etc. kan in kaart gebracht worden 

door toepassing van levenscyclusanalyses (LCA). Het gaat in dit soort analyses om de totale milieubelasting van 

onderdelen gedurende de hele levenscyclus: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, ge-

bruik en afvalverwerking. Het verschil tussen een CO2 voetafdruk en een LCA-analyse is dat er bij LCA naar meer 

milieuaspecten gekeken wordt. Denk hierbij aan een negatieve impact op biodiversiteit, ecosystemen, landge-

bruik, gezondheid (door het vrijkomen van schadelijke stoffen) en aquatische systemen. Er wordt in een LCA te-

ruggerekend naar milieuprestatiepunten. Door gebruik te maken van bestaande methoden en milieuprestatiebe-

rekeningen kan er relatief objectief beoordeeld worden wat de milieu-impact is.  

Een vergelijking met de LCA van een BAU-variant zou idealiter ook uitgevoerd worden. Deze uitwerkingen zijn 

zeer complex en zijn ook niet direct door de partijen benoemd als noodzakelijk (staan ook niet in subsidies).  

Gezien het bovenstaande is een milieubelasting KPI van de infrastructuur, installaties, technieken en gebouwen 

optioneel en niet cruciaal in de beoordeling van het CAWM-systeem. Het onderzoeksgebied rondom LCA’s is 

groeiende en dit wil zeggen dat er steeds meer methodieken en standaarden worden ontwikkeld. Dit maakt het 

voor studenten
13

 ook beter mogelijk om een dergelijke (deel)analyse uit te voeren.  

 

 

13
 Relevante studies zijn: Future Planet Studies (UvA), Sustainability Science & Policy (UM), Industrial Ecology (TU/Delft & Leiden) en Sustaina-

ble Development (UU). 

  



 
 

 
Het experiment heeft als een van de belangrijkste doelen het ontwikkelen en verspreiden van kennis. In de com-

municatie en disseminatie strategie zijn verschillende doelgroepen gedefinieerd die een belang hebben bij de 

kennis die verkregen en ontwikkeld wordt in het SUPERLOCAL-project: 

1. (water)professionals, waaronder praktijkprofessionals uit de publieke sector, marktprofessionals uit de 

private sector en wetenschappelijke professionals.  

2. bestuurders en beleidsmakers, waaronder ook belangenorganisatie vallen. 

3. de betrokken partijen en haar medewerkers Deze doelgroep bestaat uit medewerkers van de partners, 

Super Circular Estate partners en lokale partijen die tijdens de bouw en exploitatiefase betrokken zijn. 

Een van de basisbeginselen van SUPERLOCAL is een hoge mate van transparantie. Dit willen we ook bewerkstelli-

gen in de onderzoeken en kennisdeling. Dit wil zeggen dat alle onderzoeksresultaten zo snel mogelijk openbaar 

beschikbaar zullen komen. Een vijf-tal indicatoren zijn gedefinieerd waarvan de eerste drie gaan over de daad-

werkelijke kennisontwikkeling en -deling en de laatste twee over gebruik van deze kennis in andere situaties 

(opschaling). Kennisontwikkeling en overdracht met niet zijnde bewoners vallen binnen het hoofdstuk intellectu-

ele waarden en  bewustwording en educatie van bewoners zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (Bewonerswaarden). 

Tabel 15: Intellectuele Key Performance Indicators (KPI)

I.1  Gerealiseerde schriftelijke 

kennisdeling over het 

CAWM-systeem bij verschil-

lende doelgroepen 

Absolute aantal publica-

ties waarin CAWM een 

substantieel onderdeel is 

en de principes (of meer) 

uitgelegd worden 

Maatstaaf voor de verankering 

van de ontwikkelde kennis van 

het experiment. 

Wetenschappelijke artikelen; 

Vak artikelen; 

Kranten artikelen; 

Documenten online beschikbaar. 

I.2  Gerealiseerde bereik van het 

experiment ter indicatie van 

de kennisverspreiding  

Absolute aantal mensen 

bereikt via een diversiteit 

aan middelen en kanalen. 

Maatstaaf voor de bekendheid 

van het experiment en daarmee 

de potentie tot  kennisdeling. 

Aantal website hits; 

Aantal online informatie aanvragen 

en downloads; 

Aantal inschrijvingen community of 

practice; 

Aantal personen presentatie bijge-

woond. 

I.3 Gerealiseerde kennisuitwis-

seling en -ontwikkeling ge-

durende het project 

Absolute aantal mensen 

die hebben deelgenomen 

aan kennisuitwisselings-

activiteiten. 

Maatstaaf voor kennisuitwisse-

ling en kennisontwikkeling. 

Geeft inzicht in hogere vormen 

van leren.  

 

Aantal personen deelname aan work-

shops en sessies; 

Aantal projectbezoeken (elders); 

Aantal projectbezoeken (SUPERLO-

CAL) 

I.4 Gerealiseerde of beïnvloede  

opschaling buiten het initia-

tief 

Absolute aantal projecten 

die (deels) als gevolg van 

het CAWM-experiment 

zijn of mogelijk worden 

ontwikkeld. 

Maatstaaf voor bijdrage aan op-

schaling door de manier van ex-

perimenteren. Het gaat om de 

tweede vorm van opschalen (Fi-

guur 18)  

 

Kopieprojecten (replicatie); 

Geïnspireerde projecten (transfer en 

verspreiden); 

Studieprojecten door praktijk; 

… 

I.5 Gerealiseerde of beïnvloede  

opschaling verder dan het 

initiatief 

Invloed op ontwikkeling 

van regels, standaarden 

en wetgeving, en de ver-

spreiding van nieuwe cri-

teria en waarden in de 

watersector. 

Maatstaaf voor invloed aan een 

hogere orde van opschaling 

door het beïnvloeden van beleid, 

wet- en regelgeving en het in-

troduceren en verankeren van 

alternatieve criteria en waarden. 

Aantal trajecten (rondom beleid en 

regelgeving) die gebruik hebben ge-

maakt van kennis vergaard binnen 

het experiment; 

Geen directe relatie waarneembaar 

voor ‘criteria en waarden’ maar sepa-

raat onderzoek mogelijk  

 

Door de communicatie-en-disseminatiewerkgroep wordt bijgehouden wat het bereik en de intellectuele impact 

is van het project. Er wordt bijgehouden hoe vaak en in welke hoedanigheid kennis wordt vastgelegd en ver-

spreid (KPI I.1). Het vermelden van het project in een artikel is niet afdoende, een korte beschrijving (van de 

principes) is noodzakelijk. In het geval van een wetenschappelijke publicatie is de inhoudelijke kennisborging 

mogelijk groter maar het bereik mogelijk minder. Vandaar dat alleen het totaal aantal publicaties beschreven zal 

worden binnen deze indicator met een vermelding van het type document.   



 

Het verschil tussen kennisverspreiding (KPI I.2) en kennisdeling en -ontwikkeling (KPI I.3) zit in de wijze van le-

ren die mogelijk is bij beide routes. Zo draagt een toename in het aantal mensen dat bereikt is via niet-persoon-

lijke kennisverspreiding voornamelijk bij aan eerste orde leren. De diepgang is in veel gevallen relatief beperkt. 

Wanneer actief (persoonlijk) kennisdeling en -ontwikkeling plaats vindt, komt er tweede orde leren aan te pas. 

Dit zorgt voor extra diepgang die noodzakelijk is voor transitieprocessen.  

 

Er wordt in de beoordeling van het experiment gebruik gemaakt van twee indicatoren voor opschaling. De op-

schaling in de vorm van groei, replicatie, transfer en verspreiding is gevat in KPI I.4. Hier wordt bijgehouden hoe-

veel andere projecten het CAWM-systeem willen/gaan implementeren, projecten die geïnspireerd zijn en deelop-

lossingen overnemen en het aantal studieprojecten dat is gestart die gebruik maken van het concept en het 

UWOT-model (voor praktijktoepassingen).  

De impact op beleid en juridische kaders is lastiger vast te leggen, maar kwalitatieve informatie over de invloed 

van het experiment op deze vorm van opschalen zal worden gedocumenteerd (KPI I.5).  

 

 

 



 
 

 
In dit rapport zijn ruim 50 indicatoren gedefinieerd en verdeeld over zes type waarden. Deze indicatoren geven 

een breed pallet aan inzichten over de gesloten waterkringloop SUPERLOCAL. De beoordeling van het CAWM-

systeem is niet een optelsom van deze lijst met indicatoren. Voor de ene partner is een bepaalde indicator be-

langrijker dan voor een andere partner. Het doel van het beoordelingskader (Figuur 15) is om op een overzichte-

lijke manier het gebruik (de selectie) van de veelheid aan indicatoren behapbaar te maken. Het gebruik moet 

aansluiten op de kennis en behoeften van de partners zelf maar ook voor de verschillende externe doelgroepen. 

Wat de waarde van de ene indicator ten opzichte van een andere is context afhankelijk en normatief. Deze zijn 

dan ook niet van te voren bepaald.  

Een onderscheid dat gemaakt kan worden is de beoordeling van de manier van experimenteren en leren. Deze 

indicatoren (zwarte stippellijnen) zijn weergegeven in Figuur 15. Vanuit de bewoners gedacht zijn de meest cru-

ciale indicatoren ook ex ante geïdentificeerd (gele ring). Dit om zichtbaar te maken dat verschillende samenstel-

lingen van indicatoren gekozen kunnen worden. Middels interactieve rapportages zouden lezers/gebruikers spe-

cifieke KPIs en de daaraan gekoppelde uitleg en beoordeling kunnen selecteren. Op deze wijze wordt de informa-

tie bruikbaarder. Een visuele aanzet hiertoe is gegeven in Figuur 19. 

De indicatoren zijn in Figuur 15 onderverdeeld in drie invloedgebieden zoals beschreven in paragraaf 2.2. De 

effecten en impact van bepaalde KPIs zijn gekoppeld aan de lokale, omgevings- of nationaal/mondiale grens. In-

dien teksten over twee vlakken lopen dan is het effect en impact merkbaar op verschillende analyseniveaus.  

 

Om inzicht te verschaffen in de kwantiteiten van de verschillende stromen zullen Sanky diagrammen (of verge-

lijkbaar) gemaakt worden voor het CAWM-systeem van SUPERLOCAL en de BAU-situatie. Deze diagrammen kun-

nen worden opgebouwd op basis van de data en informatie afkomstig van de indicatoren. In Figuur 17 zijn voor-

beelden gegeven van dergelijke figuren. De planning is om in deze figuren de werking van het systeem beter 

weer te geven. Dit wil zeggen, hoe verplaatst het water zich en hoe verhoudt dit zich tot energie en grondstof-

fen.  

 

Om de resultaten van het project gebruiksvriendelijk te maken voor de verschillende doelgroepen kan er op de 

website gewerkt worden met het koppelen van de indicatoren aan een visualisatie van het project. In Figuur 16 

is een voorbeeld weergave gegeven. Deze is gebaseerd om de methode ontwikkeld door Bristol Water. Hierin 

worden de resultaten van de geïdentificeerde KPIs zichtbaar gemaakt, worden om het half jaar ververst en kun-

nen de definities en verder liggende beschrijvingen opgenomen worden. Middels een selectiemenu kan een ge-

bruiker op een snelle manier de waarden die voor zijn of haar belang bruikbaar zijn weergeven worden en mo-

gelijk zelfs vergeleken worden. Selecties kunnen bestaan uit de zes categorieën van waarden, deelsystemen en 

mogelijk ook KPIs die inzicht geven in (oplossingen voor) bepaalde type problemen zoals gedefinieerd in Tabel 1.  

 

 

 

 

1.  

 

https://www.bristolwater.co.uk/midyear-performance-2018-19/


 

 

 

  

Figuur 15: Indicatorenpallet (overzicht KPIs) 

Deze figuur geeft een overzicht van alle Key  

Performance Indicatoren zoals beschreven in dit 

document. Ze zijn verdeeld per analyse  

niveau. Ze zijn enigszins logisch  

geclusterd en kunnen (in de toekomst)  

verder bewerkt worden door  

afhankelijkheden middels  

verbindingen weer te  

geven. Op basis van dit  

overzicht kan de gebruiker  

relevante KPIs selecteren 

 om daar meer over te  

lezen en te leren.  



Figuur 16: Voorbeeld weergave indicatoren inclusief definities en resultaten (interactief) gebaseerd op voorbeeld Bristol Water 

 

Figuur 17: Voorbeeld Sanky Diagram CAWM (rechts) en BAU (links) 



 

 
 

 
Een van de doelen van dit experiment is om de inzichten uit SUPERLOCAL toepasbaar te maken in andere situa-

ties (voor de andere doelen zie Bijlage B). We gebruiken daarvoor de term ‘opschalen’. In paragraaf 10.1.5 zijn 

definities gegeven van verschillende vormen van opschalen. Om het opschalen van het CAWM-systeem buiten 

SUPERLOCAL te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van de Urban Water Optioneering Tool (UWOT). Hiermee 

kunnen we het CAWM modelmatig toetsen op verschillende omstandigheden, die op de volgende punten van 

elkaar verschillen: 

• Schaalniveaus 

• Klimaat en weersomstandigheden 

• Locatie-eigenschappen 

• Systeem samenstellingen CAWM-technieken 

 

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het vertalen van dit experiment naar verschillende representa-

tieve
14

 schaalniveaus. Er is gekozen voor vijf verschillende schaalniveaus (Tabel 16), vanwege hun relevantie 

voor de projectpartners. Een nadere toelichting op de schaalniveaus is te vinden in Bijlage D. 

Tabel 16: Indicatieve schaalgroottes voor extrapolatie (door werkgroep tijdens workshop 28-11-2018 vast gesteld) 

Wooneenheden  1 8 125 500 2000 

Aantal inwoners  3 20 250 1150 4600 

Watergebruik (m3/jaar) … … … … … 

Piekvraag  … … … … … 

Waterbeschikbaarheid (m2 & 

m3/jaar) 
… … … … … 

Aanwezigheid riool  Nee Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 

Aanwezigheid centraal drinkwa-

ter 
Nee Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee 

Andere kenmerken? … … … … … 

Referentie casus Watergroep Watergroep SUPERLOCAL SUPERLOCAL SUPERLOCAL 

 

 

Een van de kerndoelen van LLWA is om een klimaatadaptief watersysteem te ontwikkelen dat in tijden van kli-

maatverandering antwoorden biedt op extreme weersomstandigheden. Naast de empirische test van het 

CAWM-systeem in de periode 2020-2023, wordt er ook getest op theoretische klimaatdata. Daarvoor wordt ge-

bruikt gemaakt van de door het KNMI ontwikkelde klimaatscenario’s.  

De volgende klimaataspecten zijn relevant voor het CAWM in dit onderzoek: (1) extreme neerslag (dag- of uur  

termijn); (2) langdurige neerslag (dagen of weken); (3) extreme hitte (dag of aantal dagen); (4) extreme droge pe-

riode (week of weken).

 

Voor het opschalen moet ook rekening worden gehouden met specifieke eigenschappen van een locatie. De vol-

gende aspecten van een locatie kunnen invloed hebben op de extrapolatie: 

 

14
 Schalen die representatief zijn voor de bebouwde omgeving in Nederland, België en Duitsland. Oftewel groepen woningen, wijken en 

dergelijke die veelvuldig voorkomen.  



- Het beschikbare oppervlakte, voor de opvang van regenwater, per inwoner speelt een belangrijke rol in 

de zelfvoorzienendheid van het systeem.  

- Type bewoners en de samenstelling van huishoudens speelt een rol. Dit kan van invloed zijn op het wa-

tergebruik (kinderen hebben een ander watergebruik dan ouderen), maar ook op de efficiëntie en terug-

verdientijd van gescheiden afvalwatersystemen.  

- Voor woningcorporaties en vastgoedinvesteerders is de grondprijs en de potentiële marktwaarde van 

het te ontwikkelen gebied bepalend voor het investeringsbudget. Zo ligt de marktwaarde per apparte-

ment in Kerkrade een stuk lager dan in Amsterdam. Het gevolg is dat er in Kerkrade minder investe-

ringsbudget voor in-huistechnieken. Zo kan het zijn dat het systeem voor investeerders op de ene loca-

tie wel rendabel is en op de andere niet, doordat de marktwaarde verschilt. 

- De geologische kenmerken van een locatie. Is het een vlak gebied of is er sprake van hoogteverschillen. 

Watert het omliggende gebied af op het projectgebied of andersom? Maar ook de aanwezigheid van 

veel of weinig groen (privé tuinen).  

In dit stadium van het project zijn nog geen specifieke locaties gekozen die gekoppeld kunnen worden aan de 

extrapolatie naar verschillende schaalniveaus. In de komende jaren zal samen met de projectgroep (en mogelijk 

andere geïnteresseerden) op zoek worden gegaan naar potentiële projectgebieden die voldoen aan de gekozen 

schaalniveaus.  

 

HEEMwonen, de Gemeente Kerkrade, WBL en WML moeten actief in de ga-

ten houden welke gebiedsontwikkelingen plaats zullen vinden de komende 

jaren. Deze dienen teruggekoppeld te worden in de inhoudelijke werkgroep 

en kunnen beoordeeld worden als potentiële locaties voor het CAWM-sys-

teem.  

 

Welke technieken gekozen worden voor o.a. opslag, zuivering en distributie hangt af van het schaalniveau. Op 

kleine schaalniveaus zijn andere technieken nodig dan op grotere schaalniveaus. Om te kunnen extrapoleren 

dient per schaalniveau bepaald te worden hoe het technisch systeem er grosso modo uitziet. De vertaling naar 

kosten is zeer bepalend voor de (economische)haalbaarheid van het systeem. Dit wordt in meer detail besproken 

in hoofdstuk 6. 

 

Het opschalen van duurzame oplossingen kent vele terminologieën en processen. Daarom wordt hieronder kort 

weergegeven hoe binnen dit project opschalen gezien wordt. De in dit hoofdstuk beschreven aspecten richten 

zich met name op het tweede mechanisme van opschalen (Figuur 18: opschalen buiten het initiatief). De UWOT-

simulaties zijn geschikt om te onderzoeken waar replicatie in een andere context mogelijk is. Hierbij gaat het om 

het gehele concept elders te herhalen. 

Maar de simulaties zijn ook bruikbaar 

voor onderdelen van het CAWM-sys-

teem of andere configuraties. Dan spre-

ken we over transfer of het verspreiden 

van de CAWM principes (gedachte-

goed). Het kenmerk van deze processen 

is het initiëren of beïnvloeden van ver-

gelijkbare projecten elders.  

Op een ander niveau kan er ook sprake 

zijn van opschaling (Figuur 18: opscha-

len verder dan het initiatief). Hier gaat 

het over het beïnvloeden van wet- en 

regelgeving en het verruimen van nor-

men en waarden in de sector. Deze pro-

cessen van opschaling worden op een 

kwalitatieve manier bijgehouden.  

Figuur 18: Opschaal processen (Lam et al., 2019). 



 

 

Om de verschillende variabelen zoals hierboven beschreven te vertalen (en te extrapoleren) naar andere situaties 

wordt er gebruik gemaakt van de Urban Water Optioneering Tool (UWOT). UWOT is een simulatie gebaseerd 

modelleringsraamwerk voor complete stedelijke watersystemen, zoals SUPERLOCAL. Dit raamwerk wordt ge-

bruikt voor een reeks watercyclus-simulaties, gebaseerd op historische dagelijkse neerslaggegevens, om de im-

pact van verschillende interventies in de stedelijke waterkringloop te onderzoeken. De UWOT modelleert het 

drinkwatersysteem, huishoudelijke gebruiken, afvalwater en regenwater/afvoer op ene integrale wijze. In Fi-

guur 19 is conceptueel uitgebeeld hoe het model werkt: vanuit de eindgebruiker (drinkwatervraag en afvalwa-

terproductie) wordt de rest van het systeem geactiveerd (flows). De enige andere input die hier los van staat is 

de neerslag.  

 

Figuur 19: De waterstromen in een werkelijk watersysteem (links) en in de UWOT vraag-gestuurde conceptualisatie (rechts) 

Dit raamwerk kan ook gebruikt worden om verschillende ontwerp-opties te evalueren, hetzij huishoudelijke ap-

paraten of het ontwerp van de regenwaterwinning (RWH) en grijs water recycling (GWR). Om de resultaten ook 

bruikbaar te maken is er een eerste aanzet gemaakt met het definiëren en uitwerken van een aantal relevante, 

indicatieve KPIs. Deze zijn momenteel nog beperkt tot waterkwantiteit en randvoorwaarden voor het functione-

ren van het systeem (gezien het gebrek aan andere data). Maar deze zullen in de toekomst uitgebreid worden 

met water kwaliteit, energie en kosten (investerings- en operationele kosten). 

Zo is de UWOT in staat om verschillende scenario’s door te rekenen. In Bijlage A is een gedetailleerde beschrij-

ving gegeven van de UWOT-model van SUPERLOCAL. Binnen dit model zijn een drietal varianten uitgewerkt. 

Twee waterkringloop varianten zijn in Figuur 20 schematisch weergegeven (voor een volledige beschrijving zie 

de wetenschappelijke publicatie). De derde variant is het Business as usual scenario. Deze wordt in paragraaf 

10.2.1 beschreven (en staat in meer detail in Bijlage A). 

https://www.mdpi.com/2073-4441/11/6/1227


 

Figuur 20: De gesloten waterkringloop van SUPERLOCAL in de signaaltaal van UWOT. 

 
Een nieuw systeem wordt al snel vergeleken met het bestaande en een lokaal systeem met een centraal systeem. 

In sommige situaties is dit logisch, in andere situaties is dit niet mogelijk of zelfs niet aan de orde.  

Het lokale CAWM-systeem bestaat uit zoveel verschillende elementen (systemen) dat het niet haalbaar (en niet 

wenselijk) is om een vergelijking te maken met het reguliere systeem in zijn geheel. Desalniettemin, voor som-

mige systemen en indicatoren kan dit wel worden gedaan. De onderliggende aannamen hierbij zijn beschreven 

in de volgende paragraaf. 

Daarnaast zijn er bepaalde kenmerken en voordelen aan een lokaal systeem die in mindere mate voorkomen in 

centrale infrastructuur. Mede daarom is het niet het doel van dit lokale CAWM-systeem om centrale water infra-

structuur te vervangen, maar op bepaalde momenten te ontlasten. Doormiddel van lokale ingrepen worden de 

centrale systemen weerbaarder zonder grootschalige ingrepen. Dit is beschreven in paragraaf 10.2.2. 

 

Voor verschillende indicatoren (KPIs) in dit rapport is aangegeven of deze vergeleken kunnen worden met de 

reguliere situatie. Per indicator moet een regulier situatie worden vastgesteld. Voor een groot gedeelte van de 

indicatoren is dit al gedaan door de wijk SUPERLOCAL op te bouwen in het UWOT model zonder de innovatieve 

watertechnieken en sociale interventies. Dit komt erop neer dat de samenstelling van bewoners in de wijk iden-

tiek is met de daadwerkelijke situatie alleen zijn er geen vacuümtoiletten, voedselrestenvermalers, recirculatie-

douches en is men aangesloten op het centrale drinkwaternet en de riolering. Daarnaast zijn er ook geen extra 

klimaat-adaptieve maatregelen genomen. Hemelwater van het dak gaat direct naar het riool en hemelwater op 

de verharding stroomt oppervlakkig weg of belandt in het riool.  

Door het CAWM-systeem met de BAU variant naast elkaar te leggen kunnen het water- en energiegebruik, 

grondstoffen- en afvalproductie, wateroverlast en kosten met elkaar vergeleken worden. Om dit uit te voeren is 

er informatie nodig van alle vier de partijen.  

Zo moeten WML en WBL de kosten en het energieverbruik per m
3
 gezuiverd water in de reguliere situatie aanle-

veren. HEEMwonen moet samen met WML inzicht verschaffen in het water- en energieverbruik van reguliere 

huishoudelijke technieken en sanitair. En de gemeente dient gebruik te maken van overstromingsmodellen om 

in kaart te brengen wat de impact zou zijn van de wateroverlast in de business as usual situatie.  

 

Zoals hierboven beschreven is het doel van het CAWM-systeem niet om de centrale infrastructuur te vervangen 

maar om deze aan te vullen en ontlasten waar mogelijk.  



 

In de onderzoeken dient er dan ook gekeken te worden wat de impact van het CAWM-systeem is op de (1) cen-

trale drinkwaterinfrastructuur (watervoetafdruk en piekbelasting verlagen); (2) het centrale rioolstelsel (afvalwa-

ter en hemelwater); en (3) de centrale afvalwaterzuivering (piekbelasting en watertoevoer verlagen). Dit zal in 

afstemming met de betrokken organisaties plaats dienen te vinden. 

  



 
 

 
Voor de onderzoeken, monitoring en uiteindelijke evaluatie dient rekening gehouden te worden met de eisen 

die gesteld zijn door de subsidieverleners (UIA en LIFE). In paragraaf 11.1.1 is beschreven of en op welke manier 

we voldoen aan de eisen die de Europese subsidie verlener LIFE ons stelt en in paragraaf 11.1.2 aan die van de 

UIA subsidie.  

 

In de Grant Agreement is een lijst van indicatoren omschreven die gemeten dienen te worden. Hierbij is ook tel-

kens een baseline en een target  (doelstelling) gesteld ten aanzien van deze indicatoren. Sommige zijn relatief 

eenvoudig te achterhalen zoals indicatoren L.2, L.3 en L.4 (zie Tabel 17). Bijna alle indicatoren zijn ook terug te 

vinden in dit rapport en er is dan ook iedere keer verwezen in de laatste kolom (hoe?) van Tabel 17 naar deze 

KPIs.  

De doelstelling van L.7 (45% afname waterconsumptie door toiletten en andere huishoudtechnieken) zoals deze 

in de Grant Agreement staat is niet juist. Deze komt in Tabel 17 namelijk overeen met L.6 (45% afname grond-

water onttrekking. Deze is zowel afhankelijk van de water consumptie van huishoudens en de productie van 

drinkwater gemaakt van regenwater, dit wat in de praktijk niet gelijk aan elkaar kan zijn. Dus hier zullen per 

definitie andere uitkomsten uit komen als aangegeven. Verder is indicator L.15 (winst van vergisting) onzeker en 

afhankelijk van de daadwerkelijke verkoop van de restproducten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze resul-

taten afwijken van hetgeen ingevuld is in de Grant Agreement.   

Tabel 17: LIFE indicatoren (Grant Agreement) 

L.1  Wateroverlast: Aantal dagen met neerslag tussen 

de 1 en 60 mm/h die resulteren in oppervlakkige 

overstromingen/overloop naar omliggend gebied 

22 dagen/jaar 0 dagen/jaar - 100% KPI B.4 (hoofdstuk 4) 

KPI B.6 (hoofdstuk 4) 

L.2  Wateroverlast: Aantal inwoners die beschermd zijn 

tegen overstromingen (NED + BEL) 

0 inwoners 295 inwoners n.v.t. Aantal inwoners in het ge-

bied (HEEMwonen) 

L.3 Wateroverlast: Aantal hectare verbeterede condi-

ties tegen overstromingen 

0 hectare 15000 m2 (1.5 

ha) 

n.v.t. Oppervlakte van het ge-

bied (Gemeente) 

L.4 Droogte: Oppervlakte beschikbaar voor het opvan-

gen van regenwater 

0 m2 13000 m2 (1.3 

ha) 

n.v.t. Oppervlakte dat gebruikt 

wordt voor de opvang van 

regenwater (Gemeente) 

L.5 Droogte: Water opslag voor nuttig gebruik 0 m3 2.500 m3 n.v.t. KPI B.5 (hoofdstuk 4) 

L.6 Droogte: Afname grondwater onttrekking. Afhanke-

lijk van water consumptie huishoudens en produc-

tie van drinkwater gemaakt van regenwater 

11.300 m3/jaar 6.200 m3/jaar 

 

- 45% KPI B.2 (hoofdstuk 4) 

L.7 Droogte: Afname waterconsumptie door toiletten 

en andere huishoudtechnieken  

m3/jaar 

(UWOT gebrui-

ken) 

m3/jaar - 45% KPI B.1 (hoofdstuk 4) 

L.8 Energie: Productie energie 0 kWh/jaar 5.499 kWh/jaar n.v.t. Om welke energieproduc-

tie gaat dit? 

L.9 Energie: Biogas 0 m3/jaar 2.700 m3/jaar n.v.t. KPI B.15 (hoofdstuk 4) 

L.10 Productie grondstoffen: Bodemverbeteraar 0 kg/jaar 5.750 kg/jaar n.v.t. KPI B.17 (hoofdstuk 4) 

L.11 Productie grondstoffen: Vloeibare meststof 0 m3/jaar 825 m3/jaar n.v.t. KPI B.13 (hoofdstuk 4) 

L.12 Productie grondstoffen: Riet 0 kg/jaar 600 kg/jaar n.v.t. KPI B.16 (hoofdstuk 4) 

L.13 Ecologische habitats: Gebieden die qua ecologie 

waarde verbeterd zijn 

ha ha + 5% KPI M.1 (hoofdstuk 8) 

KPI M.2 (hoofdstuk 8) 



 

L.14 Werkgelegenheid: Toename werkgelegenheid per-

manent en voor de realisatie van het project 

FTE FTE + 5% KPI F.4 (hoofdstuk 7) 

L.15 Winst van vergisting 0 €/jaar 1.600 €/jaar n.v.t. Indien er verkoop plaats 

vindt dient WBL dit te rap-

porteren 

L.16 Replicatie: Totaal aantal replicatieprojecten als ge-

volg van het project 

0 3 n.v.t. KPI I.4 (hoofdstuk 9) 

KPI I.5 (hoofdstuk 9) 

L.17 Kosten reductie: Vergelijking waterkringloop met 

de reguliere situatie 

€ per systeem 

en totaal 

€ per systeem en 

totaal 

0% verandering KPI F.1 (hoofdstuk 7) 

KPI F.2 (hoofdstuk 7) 

L.18 Bewustwording: aantal personen bereikt en  be-

wust gemaakt 

0 personen 200 personen n.v.t. KPI S.3 (hoofdstuk 6) 

KPI S.2 (hoofdstuk 9) 

KPI I.3 (hoofdstuk 9) 

L.19 Gedragsverandering: aantal personen die hun ge-

drag hebben veranderd 

0 personen 200 personen n.v.t. KPI S.2 (hoofdstuk 6) 

L.20 Acceptatie: Acceptatie van de verschillende tech-

nieken door de bewoners 

295 265 90% KPI S.1 (hoofdstuk 6) 

 

Activiteiten van de gesloten waterkringloop binnen de UIA subsidie zijn beperkt. Indicatoren zoals aangegeven 

bij de LIFE subsidie ontbraken maar zijn middels dit rapport in kaart gebracht. Deze zijn niet anders dan de indi-

catoren zoals beschreven in dit document maar het zijn er wel minder.  

Voor UIA volstaat de tussenevaluatie die gedaan zal worden voor de gehele waterkringloop (LIFE). Het is niet 

nodig om een aparte UIA evaluatie te doen van het CAWM-systeem voor eind 2020. UIA dient tijdig op de hoogte 

gesteld te worden wanneer deze (tussen)evaluatie zal volgen. De opgevoerde UIA baseline indicatoren zoals 

doorgegeven aan de UIA werkgroep zijn opgenomen in Tabel 18.  

Tabel 18: UIA Baseline indicatoren 

  

  

U.1 Changing household 

water demand 

Baseline : appr. 120 liter per per-

son per day, depended on the 

occupancy of the houses (Thiel, 

2017) 

On average a 30 - 

40% decline 

 

1. % of reduced water demand | m3 per person 

and per household  

2. WML measures this 

3. Water meters and smart dataloggers are used 

the measure it  

U.2 Reduced waste water 

discharge that enters 

the centralised sewage 

system per stream 

Baseline conventional situation : 

discharge : 220 liter per person 

per day. (Data WBL) 

 

On average a de-

cline of 95% 

1. % of reduced water discharged into central-

ised sewage system (rain, black and grey water) 

2. WBL measures this  

3. Waste water streams are measured in di-

gester, helophyte buffer  

 

U.3 Reduced waste water 

production households 

and per stream 

Baseline : appr. 120 liter per per-

son per day, depended on the 

occupancy of the houses (Thiel, 

2017) 

On average a 30 - 

40% decline 

 

1. % of reduced waste water supply from house-

holds per stream (black and grey water) 

2. WML and WBL measure this 

3. Based on the inflow (see point 8) and inter-

views and surveys 

4. See U.4 and one survey and interview round 

U.4 Acceptance of vacuum 

toilets 

100% accept a regular toilet 

with a sound of +/- 75 dB – vac-

uum toilets are unknow by visi-

tors of the model housing units. 

 

x% accept a vacuümtoilet / 

kitchen grinder with a sound of 

+/- 85dB. 

 

Aim is 95% ac-

ceptance for both 

results 

1. Acceptance of the new vacuümtoilet and 

kitchengrinders. 

2. HEEMwonen measures it 

3. During the opening of the 3 model housing 

units 



100% accepts the function of a 

regular toilet  

x accept a vacuümtoilet which 

can only be used for regular toi-

let use (urine and poop) 

U.5 Reduced rainwater run-

off 

1. The baseline will be measured 

by the central weather station. 

And the total impervious surface 

will be measured after the final 

landscape plan is presented. 

Hence, the baseline will be de-

rived from the actual rainfall in 

mm multiplied by the impervi-

ous surface in m2 = m3 per year 

as a baseline. 

2. Based on the final plan and 

weather station 

On average a de-

cline of 70% 

based on simula-

tion results 

1. % of reduced rainwater runoff (discharge) per 

year | m3 per year discharged rainwater to 

sewage or creek (overflow) 

2. Based on overflow loggers or (model) calcula-

tions 

3. During every overflow it is measured. And 

the weather station measures the rainfall. 

4. Municipality of Kerkrade measures this 

U.6 Reduced water demand 

of household technolo-

gies 

1. Toilet 39.2  l/p/day |shower 

45.2 l/p/day | food grinder 0 

l/p/day  

2. (Thiel, 2017) 

Toilet 80% de-

cline water de-

mand, shower 

60% decline and 

food grinder in-

crease 100%. 

1. m3/technology (vacuum toilet, recirculation 

shower, food grinder) 

2. Based on water meters and loggers, and in-

terviews and surveys. 

3. Tested in experiment dwellings 

4. WML and HEEMwonen 

U.7 Reed produced by helo-

phyte filter 

0 kg/year ? kg/year 1 kg/year 

2. Based on yearly measurements after mowing 

3. Once a year  

4. WBL and Municipality of Kerkrade 

U.8 Removed substances 

from grey water sys-

tem 

This is normally discharged to 

sewer system. So no  substances 

are removed from the water in 

baseline. 

- 1. Removal of Nitrogen (N), Phosphorus (P), 

chemical oxygen demand (COD), biological oxy-

gen demand (BOD) and suspended matter from 

grey waste water by helophyte filter. 

2. Based on sample analysed in laboratory of 

water quality effluent buffer and water quality 

influent buffer 

3. Every 2 weeks (24 times a year)  

4. WBL measures this 

U.9 Rainwater quality Baseline is the water quality in 

the weather station 

- 1. Laboratory analysis of different rainwater 

quality samples derived from different surfaces.  

2. WML measures this 

3. Laboratory analysis 

4.During different rain events 

 

 
In dit rapport zijn een aantal concrete acties omschreven:  

 HEEMwonen, de Gemeente Kerkrade, WBL en WML moeten actief in de gaten houden welke gebiedsontwikke-

lingen plaats zullen vinden de komende jaren. Deze dienen teruggekoppeld te worden in de inhoudelijke werkgroep en 

kunnen verwerkt worden door de onderzoekers. 

HEEMwonen heeft in een eerder stadium al te kennen gegeven dat er in Kerkrade nog een groot herstructure-

ringsproject aan komt de komende jaren. Daarnaast heeft een zorgverlener recent interesse getoond voor een 

project in Horst a/d maas en zal hiermee een oriënterend gesprek gevoerd worden. 

Verschillende onderzoeksvragen (deelonderzoeken) formuleren en deze aan de inhoudelijke werkgroep SUPER-

LOCAL voor te leggen. Deze onderzoeksvragen kunnen dan systematisch uitgezet worden bij de verschillende Universitei-

ten.  

In de komende periode kunnen verschillende opleidingen benaderd worden. Partners kunnen aangeven welke 

instituten en opleidingen hun voorkeur hebben.  

 Lagere kosten voor technieken en installaties door schaalvoordelen dienen opgevraagd te worden door alle 

partners bij de leveranciers. Idealiter voor alle schaalgroottes zoals in Tabel 16 beschreven.  

Op basis van een aantal variabelen kan er een gevoeligheidsanalyse van de eenheidsprijzen gemaakt worden.    



 

 
 

Deze studie heeft gestructureerd omschreven welke soorten onderzoeken noodzakelijk zijn en welke indicato-

ren, die hier uit kunnen worden afgeleid, bruikbaar zijn voor de vier partners en andere doelgroepen. Deze stu-

die heeft plaatsgevonden in afstemming met interne betrokkenen (verschillende groep-sessies en verschillende 

interviews met alle partners).  

De onderzoekers betogen dat enkelvoudige beoordeling van het Collectief Adaptief Water Management (CAWM) 

systeem niet mogelijk is aangezien de opschaling (replicatie, transfer en verspreiding) zeer context specifiek is en 

de beoordeling van een dergelijk complex ‘duurzaam’ watersysteem altijd normatief van aard is. Van belang is 

dan ook om de uitkomsten op een overzichtelijke wijze bruikbaar te maken voor de verschillende partners en 

doelgroepen. De verdeling tussen de zes soorten waarden – geproduceerde biofysische waarden, sociale waar-

den, financiële waarden, milieu waarden, intellectuele waarden en randvoorwaarden – brengt hier een eerste 

onderverdeling in aan. Een eerste aanzet is gegeven voor het bruikbaar maken van de indicatoren door gebruik 

te maken van een Indicatoren pallet en het gebruiken van diagrammen zoals een Sanky diagram. Daarnaast is er 

een modelmatige Business-as-usual (BAU) situatie uitgewerkt die helpt om het systeem te vergelijken met een 

standaard situatie. Dit zal gebeuren op het gebied van waterkwantiteit, energieverbruik, kosten en optioneel 

ook op waterkwaliteit. Het overzichtelijk bruikbaar maken van de uitkomsten vergt nadere invulling, zowel op 

de LIFE Local Water Adapt website als in het uiteindelijke evaluatie rapport. Een eerste aanzet is gemaakt om 

visueel aantrekkelijk en transparant de indicatoren en gekoppelde resultaten zichtbaar te maken. 

Getoetst is in hoeverre de eisen van subsidieverleners LIFE en UIA aansluiten bij de wensen van de partners en 

het blijkt dat nagenoeg aan alle eisen wordt voldaan wanneer de geïdentificeerde indicatoren (KPIs) uitgewerkt 

en gemeten worden.  

Met het oog op de analyse van opschalingsmogelijkheden is er een modelmatige versie van het CAWM-systeem 

uitgewerkt in de Urban Water Optioneering Tool (UWOT). Dit model is dusdanig opgezet dat de schaalgroottes 

van de wijk en installaties eenvoudig aangepast kunnen worden. De metingen zoals omschreven in dit docu-

ment sluiten aan op de informatie die nodig is voor het invullen van het model. Aanpassingen in samenstelling 

van technieken is ook mogelijk maar vergt meer handelingen dan het aanpassen van bijvoorbeeld schaalgroot-

tes en oppervlaktes. 
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C.1 Regenwater 

C.2 Drinkwater 

C.3 Woningen 

C.4  Zwart water en vergisting 

C.5  Grijs water 

C.6 Openbare ruimte 

 



 
The comprehensive report of the UWOT tool devel-

oped for SUPERLOCAL can be found on Shairpoint 

LIFE Local Water Adapt.  

This study describes a simulation-based modeling 

framework for the complete urban water system of 

SUPERLOCAL using the Urban Water Optioneering 

Tool (UWOT), available through Watershare. This 

framework is used for a series of watercycle simula-

tions, forced by historical daily rainfall data, to ex-

plore the impact of different intervention options in 

various aspects of the urban water cycle and evalu-

ate different design options, either in household ap-

pliances or in the design of rainwater harvesting 

(RWH) and greywater recycling (GWR) units. Insight 

on all aspects of the urban water cycle can be ob-

tained by analyzing simulation results, since UWOT 

is able to model all urban water stream types, includ-

ing drinking water, wastewater and storm-

water/runoff. An evaluation of these aspects is per-

formed, along with a quantification of the beneficial 

effects different interventions bring to the urban 

water cycle (reduced water use, lower black 

wastewater, higher water reuse and retained run-

off). A number of relevant, indicative Key Perfor-

mance Indicators (KPIs) are included in the analysis 

and aim at highlighting different quantitative as-

pects, such as reduction in household water use, de-

pendence on external centralized networks, annual 

and event-based runoff reduction and system and 

component reliability.  

Three topologies are constructed that reflect differ-

ent technological realities of the water system: the 

first case (BAU) represents a conventional neighbor-

hood with similar characteristics to SUPERLOCAL, 

where no water-aware technologies are applied. 

Two water-aware intervention options are also mod-

eled: a system with distinct RWH and GWR systems 

covering different water uses (SCEN_A), as well as a 

combined RWH/GWR system where treated grey-

water is considered ‘light rainwater’ and is then 

used to the same pool that covers most water uses 

(SCEN_B).  

  

  

https://wml4.sharepoint.com/:b:/r/sites/TS-21/Algemeen/Onderzoek%20en%20Evaluatie/SUPERLOCAL%20-%20UWOT%20MODEL%20(F0.1).pdf?csf=1&e=Fjz3sS
https://wml4.sharepoint.com/:b:/r/sites/TS-21/Algemeen/Onderzoek%20en%20Evaluatie/SUPERLOCAL%20-%20UWOT%20MODEL%20(F0.1).pdf?csf=1&e=Fjz3sS
http://www.watershare.eu/tool/urban-water-optioneering-tool/


 

 

De vier partners hebben in het derde Tauw rapport en 

in de LIFE-subsidie aanvraag een aantal doelen gefor-

muleerd. Deze zijn nader uitgewerkt in deze bijlage. 

Sommige doelen hebben te maken met het experi-

ment (bijvoorbeeld voor onderzoek) en andere doelen 

hebben te maken met de presentaties en het functio-

neren van het CAWM-systeem.  

De volgende bredere experiment doelen zijn als volgt 

gedefinieerd (gebaseerd op de doelen zoals omschre-

ven in de SOK):  

1. Inzicht krijgen in de kwaliteit van regenwa-

ter opgevangen door middel van verschil-

lende oppervlaktes. Dit geeft WML, de over-

heid en andere betrokken inzicht over hoe 

om te gaan met regenwater als potentiële 

bron voor drinkwater of andere kwaliteiten 

water.  

2. Het verkrijgen van inzicht in de accepta-

tie en het gebruik van nieuwe technieken 

door de primaire doelgroep én het waterver-

bruik bij de werkelijke toepassing van water-

besparende maatregelen bij bewoners. Dit 

biedt de watersector inzichten over de poten-

tiele impact van nieuwe technologieën op de 

gehele waterketen en geeft inzicht in de 

haalbaarheid van dergelijke toepassingen 

voor woningcorporaties. 

3. Het beïnvloeden van de nu geldende wet- en 

regelgeving waardoor dit experiment kan 

worden omgezet tot een reguliere situatie 

die men kan handhaven en op andere plaat-

sen kan toepassen indien de pilot succesvol 

is.  

4. Inzicht krijgen in de impact van dit soort 

systemen op verschillende schaalgroottes en 

penetratiegraden op de bestaande infra-

structuur. 

5. De meerwaarde van de integrale waterketen 

benadering in kaart brengen. 

Sommige van de voorgaande doelen zijn gericht op 

kennisontwikkeling. Hiervoor is meer detailinformatie 

nodig over het CAWM-systeem. In de LIFE-Grant 

Agreement staan meer concrete doelen benoemd, 

deze die op hun beurt invulling geven aan de doelen 1 

t/m 5. 

6. Water optimaal benutten 

7. Wateroverlast voorkomen  

8. Grondstoffen winnen uit afvalwater 

9. Water besparen (met het oog op droogte) 

10. Bevorderen dat de nieuwe technieken geac-

cepteerd en op de juiste manier gebruikt 

worden door bewoners 

11. Bewustzijn en kennis bij bewoners vergroten 

over (afval)watergebruik en klimaatadaptatie 

12. De hoeveelheid lokaal te zuiveren afvalwater 

reduceren en zuiveren naar gelang de vervui-

ling en hoeveelheid centraal te zuiveren af-

valwater reduceren 

13. Kosten besparen voor de bewoners  

14. Financiële haalbaarheid van het systeem be-

palen 

15. De centrale drinkwaterpiek reduceren 

16. Schoner oppervlaktewater realiseren 

17. De druk op de drinkwaterbronnen reduceren 

18. CO2 besparen op de waterketen 

 

https://wml4.sharepoint.com/:b:/r/sites/TS-21/Subsidie%20Overeenkomsten/LIFE/Grant%20Agreement/Grant%20Agreement%20LIFE17%20CCANL000043%20LIFE_retour%20incl%20ondertekening%20dd%2016-7-18.pdf?csf=1&e=VdmYxA
https://wml4.sharepoint.com/:b:/r/sites/TS-21/Subsidie%20Overeenkomsten/LIFE/Grant%20Agreement/Grant%20Agreement%20LIFE17%20CCANL000043%20LIFE_retour%20incl%20ondertekening%20dd%2016-7-18.pdf?csf=1&e=VdmYxA


 
Het volledige project in zijn geheel analyseren en 

deze dan te beoordelen is een schier onmogelijke 

taak. Er is gekozen om de verschillende technische 

systemen af te bakenen en daarop deelanalyses uit 

te voeren. Deze deelanalyses kunnen daarna geag-

gregeerd worden tot op het totale systeem niveau 

om hier conclusies uit te trekken. De relaties en we-

derzijdse afhankelijkheden tussen de systemen 

moeten duidelijk zijn willen we tot een algemene 

conclusie komen. Op de volgende pagina’s zijn de 

volgende systemen beschreven: (1) Regenwater; (2) 

Drinkwater; (3) Woningen; (4) Zwart water en ver-

gisting; (5) Grijs water; en (6) Openbare ruimte. 

Het regenwatersysteem bestaat uit verschillende 

oppervlaktes waar regenwater wordt opgevangen. 

Dit zijn het dak van de flat en grondgebondenwo-

ningen, paden, parkeerplaatsen en andere verhar-

ding. Het water wordt vanaf al deze oppervlakten 

zichtbaar afgevoerd naar de mengbuffer, behalve 

vanaf het dak van de flat, daar gaat het via een lei-

dingsysteem.   

Vanuit de mengbuffer gaat het water gedoseerd 

naar de controlebuffers (mogelijk 2 stuks). Vanuit 

hier kan het water opgepompt worden naar het 

drinkwatersysteem (2).  Het overtollige water 

stroomt via de overstort door naar het waterplein 

(systeem 6).  

 

Figuur 21: Regenwatersysteem 

In de drinkwaterzuivering komt een pomp die het 

water uit de controlebuffer pompt. In de drinkwa-

terzuivering wordt het regenwater door verschil-

lende zuiveringsstappen gezuiverd. Waarna het 

naar de reinwaterkelder gaat. Deze reinwaterkelder 

is ook aangesloten op het reguliere drinkwaternet 

(de kelder kan ook gevuld worden met regulier 

drinkwater). Vanuit de kelder wordt het water ge-

pompt naar de grondgebonden woningen en de 

flat. Daarnaast is er altijd een bypass waardoor het 

 

15
 Aantal woningen 

16
 Aantal mensen per huishouden (totaal aantal mensen) 

17
 Naar zwartwatersysteem 

drinkwater uit het centrale net niet in de reinwa-

terkelder komt maar direct naar de woningen gaat.  

 

Figuur 22: Drinkwatersysteem 

In het project SUPERLOCAL zijn in totaal 129 woon-

eenheden. Deze zijn verdeeld in verschillende type 

woningen: experimentwoningen, appartementen in 

de flat en grondgebondenwoningen. Deze drie type 

woningen hebben een andere bezettingsgraad (ge-

middelde samenstelling van aantal bewoners) en 

beschikken over verschillende technieken en sani-

tair. In de toekomst worden er ook nog vrijesector-

woningen gerealiseerd. Of deze ook waterbespa-

rende technieken krijgen is momenteel nog onze-

ker. Voor een overzicht zie Tabel 19.  

Daarnaast vallen onder dit systeem ook de gemeen-

schappelijke voorzieningen zoals de wasserette, au-

towasplaats en de collectieve voedselrestenverma-

lers.  

Tabel 19: Type woningen 

15 16

Experiment wo-

ning 

3 1,8 

(5) 

Vacuümtoilet 
17

 

Voedselrestenvermaler  

Recirculatiedouche 
18

 

Wasmachine  

Wastafels  

Buitenkraan 
19

 

Appartement 113 2,0 

(226) 

Vacuümtoilet  

Reguliere douches  

Wasmachine (beperkt aantal)  

Wastafels  

Collectieve voedselrestenvermaler 

Grondgebonden  

woning 

13 2,2 

(29) 

Vacuümtoilet  

Voedselrestenvermaler  

Reguliere douches  

Wasmachine  

Wastafels  

Buitenkraan  

Gemeenschap-

pelijke voorzie-

ningen 

6 

 

2 

9 

(226) 

 

(260) 

(226) 

Wasmachines (gemeenschappelijke 

wasserette  

Autowasplaats 

18
 Naar grijs watersysteem 

19
 Infiltratie of evaporatie 



 

Voedselrestenvermaler (in het trap-

penhuis)  

Vrijesector n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

 

Figuur 23: Woningensysteem 

 

Figuur 24: Gemeenschappelijke voorzieningen 

Uit de woningen komt een gescheiden afvalwater-

systeem. Zwart water en grijs water. Het zwarte 

water uit de vacuümtoiletten en de voedselresten-

vermalers gaat middels een vacuümriool naar het 

vacuümstation. Deze houdt het vacuümleidingsys-

teem constant onder vacuüm druk.  

Vanuit hier gaat het zwarte water naar de vergis-

ting installatie waar er drie reststromen gemaakt 

worden van het zwarte water. (1) Slib, wordt opge-

slagen in de buffertank; (2) effluent wordt in eerste 

instantie geloosd op het riool mits er geen alterna-

tieve bestemming voor gevonden wordt; en (3) bio-

gas dat direct wordt gebruikt voor het opwarmen 

van de vergistingsinstallatie. Het slib wordt eens in 

de x tijd afgevoerd en verwerkt tot bijvoorbeeld 

kunstmest.  

 

 

Figuur 25: Zwartwatersysteem 

Het grijs water uit alle woningen en de gemeen-

schappelijke voorzieningen gaat naar de pompput. 

Hier wordt het water tijdelijk gebufferd en daarna 

geleidelijk in het helofytenveld gepompt. In het 

tweede gedeelte van het helofytenveld is er een be-

luchtingsinstallatie om het zuiveringsproces te op-

timaliseren. Het water heeft een verblijftijd van 1 à 

2 dagen in de filter en komt dan in de effluentbuf-

fer. Vanuit hier kan het water opgepompt worden 

voor hergebruik of geloosd worden op het opper-

vlakte water.   

 

Figuur 26: Grijs watersysteem 

Op verschillende plekken in de andere systemen 

zijn er overstorten (drinkwatersysteem, regenwa-

tersysteem en grijs watersysteem). Deze zijn alle-

maal gekoppeld aan de openbare ruimte waar ver-

schillende maatregelen zijn genomen. Zo stroomt 

het gezuiverde grijs water oppervlakkig weg 

waarna het naar de nabijgelegen beek gaat. Het 

overtollige regenwater belandt in het waterplein en 

daarna in de infiltratievijvers. Al deze aspecten dra-

gen eraan bij dat de wijk klimaat adaptief wordt.  



 

Figuur 27: Openbare ruimte 

 

 



 

 
De schaal (1) Huishouden komt voor in afgelegen ge-

bieden zoals in de verzorgingsgebieden van de Water-

groep en WML/WBL. Het betreft hier huishoudens die 

door de afstand moeilijk kunnen worden aangesloten 

of door de aanwezigheid van obstakels (snelwegen, 

kanalen, eilanden, natuurgebieden etc.). Daarnaast 

kan het ook vanuit intrinsieke motivatie zijn dat be-

woners van een huishouden een dergelijk watersys-

teem wensen te hebben. Voor de schaal (2) Woon-

groep gelden dezelfde twee argumenten als bij de 

schaal huishouden. Deze plekken komen ook meer 

voor in het buitengebied. Maar ook bij nieuwbouw en 

renovatie ontstaan er in Nederland en België steeds 

meer kleine collectieve woongroepen
20

 waardoor deze 

schaal relevant is. De schaal (3) Complex komt qua 

omvang overeen met het project SUPERLOCAL. Dit is 

vergelijkbaar met binnenstedelijke wooncomplexen 

waar laagbouw en hoogbouw gezamenlijk worden 

aangelegd. Vaak zijn (nuts)voorzieningen hier ge-

meenschappelijk geregeld. Het betreft hier dan ook 

vaak (sociale) huurwoningen of koopwoningen met 

een vereniging van eigenaren. De schaal (4) buurt 

 

20
 Een collectieve woongroep kan in deze context breed geïnterpre-

teerd worden. Het gaat in principe om een groep woningen, waar-

bij men collectief ontwikkeld of mogelijk zelfs collectief samen-

woont.  

21
 Het gemiddelde aantal inwoners in een buurt in Nederland is 

1290 (CBR (2018). Kerncijfers Buurten en Wijken 2018 via 

komt overeen met een gemiddelde buurt
21

 in Neder-

land. Een buurt wordt gedefinieerd als een onderdeel 

van een gemeente, die op basis van historische dan 

wel stedenbouwkundige kenmerken homogeen is af-

gebakend. Buurten vormen het laagste regionale ni-

veau. De schaal (5) Wijken zijn optellingen van één of 

meer aaneengesloten buurten. Het betreft ook hier 

een homogene afbakening op basis van het boven-

staande. Ook de schaal wijk zoals gekozen in dit pro-

ject komt overeen met een gemiddelde wijk
22

 in Ne-

derland volgens het CBS. Voor de kleinste drie schalen 

worden de uitkomsten van de casus van de Water-

groep als uitgangspunt gebruikt (verwijzing). Voor de 

grotere schalen (buurt en wijk/dorp) worden de uit-

komsten van SUPERLOCAL gebruikt. 

Er is gekozen om af te ronden op wooneenheden in 

plaats van inwoners. Dit is namelijk de handigste 

maat voor woningcorporaties (wooneenheden), drink-

waterbedrijf (aansluitingen), gemeenten (rioolaanslui-

ting) en voor waterschappen (vervuilingseenheden).  

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-

buurten-2018)  

22
 Het gemiddelde aantal inwoners in een wijk in Nederland is 5552 

(CBR (2018). Kerncijfers Buurten en Wijken 2018 via 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-

buurten-2018) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-buurten-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-buurten-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-buurten-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/30/kerncijfers-wijken-en-buurten-2018


 
Tabel 20: Operationalisering Sociale Key Performance Indicators. 

B.1 
Acceptatie van de  

verschillende  

technieken 

Toiletgebruik Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

Voedselrestenvermaler Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

Drinkwater Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

Wassen (kleding) Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

Recirculatiedouches Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

Openbare ruimte Mate van acceptatie en tevredenheid 1-10 score Enquête BAU 

B.2 

Mate van  

gerealiseerde  

gedragsverandering 

Toiletgebruik Juist gebruik; 

Aantal keer spoelen [n]; 

Ervaringen  

Likert scale 

x/dag/p/p 

Likert scale 

Interviews; 

Enquête; 

Enquête 

Nulmeting 

GFT-gebruik % in voedselrestenvermaler; 

Aantal keer gebruik [n]; 

Ervaringen 

0-100% 

x/dag/p/p 

Likert scale 

Enquête;  

Enquête; 

Enquête 

Regulier 

- 

Nulmeting 

Drinkwatergebruik  % vermindering; 

Ervaringen 

0-100% 

Likert scale 

Watermeter; 

Enquête 

BAU 

Nulmeting 

Wassen (kleding) % gebruik gemeen. wasserette; 

Verhouding privé en coll. Gebruik; 

Ervaringen 

0-100% 

0-1 ratio 

Likert scale 

Enquête; 

Enquête; 

Enquête 

- 

- 

- 

Recirculatiedouches Aantal keer douchen en duur [n & t]; 

Ervaringen 

x/dag/p/p 

Likert scale 

Enquête; 

Enquête 

Nulmeting 

Nulmeting 

Openbare ruimte Hondenuitlaten; 

Elkaar aanspreken;  

Afval op de grond gooien 

Likert scale 

Likert scale 

Likert scale 

Enquête; 

Enquête; 

Enquête 

- 

- 

- 

B.3 

Gerealiseerde toe-

name in bewustzijn 

van bewoners 

Kennis Kennisvragen over watersysteem  Meerkeuze Enquête Nulmeting 

Belangstelling Informatie aanvragen online en off-

line [n] 

Totaal score Lijst - 

Betrokkenheid Aanwezigheid bij sessies [n] 

Ervaringen 

n/p 

Likert scale 

Lijst; 

Enquête 

- 

- 

B.4 

Gerealiseerde toe-

name in sociale inter-

actie door CAWM-in-

terventies 

Collectieve vermalers 

Vragen zoals: Ontmoet u buurtbe-

woners op de aangegeven plaatsen? 

In hoeverre zijn de technieken en het 

water dan gespreksonderwerpen? 

Ervaar je de gemeenschappelijkheid 

als prettig? 

Likert scale Enquêtes 
- 

 

Gemeenschappelijke 

wasserette  

Gemeenschappelijke 

autowasplaats 

Openbare ruimte 

B.5 

Esthetische waarde-

ring van het CAWM-

systeem 

Technische installaties Stellingen zoals: de installaties zijn 

netjes verwerkt in het gebied 

Likert scale Enquêtes - 

Natuurlijke aspecten 

(helofytenfilter, water-

stroompje etc.) 

Stellingen zoals: het beekje geeft een 

prettige uitstraling aan de buurt 

Likert scale Enquêtes 

 

- 

Huishoudtechnieken Stellingen zoals: een vacuümtoilet 

ziet er net zo uit als een regulier toi-

let 

Likert scale Enquêtes BAU literatuur 

B.6 

Gerealiseerde bij-

drage van het experi-

ment en het CAWM-

systeem aan educa-

tieve doeleinden  

School bezoeken aan 

SUPERLOCAL 

Aantal personen bereikt n/p Lijst - 

Activiteiten op scholen 

waar CAWM onderdeel 

van is 

Aantal personen bereikt 

Aantal colleges, groepsopdrachten, 

scripties etc. 

n/p 

n/activitei-

ten 

Lijst 

Lijst 

- 

 



 

 

 
 

 
 

1 

 Buffers €/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b.   

BAU: Aansluiting 

op riool met RWZI 

zuivering.  

 Leidingen + aan-

sluitingen 
€/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b.   

 Afvoeren €/afschrijving €/afschrijving regulier  

onderhoud 

   

 Filters €/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b. €/energie  

2   
  

 
    

 Reinwaterkelder €/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b.   

BAU: Aansluiting 

op centrale drink-

waternet. Ver-

schillende scena-

rio’s voor aanslui-

tingen en daar 

aangekoppelde 

uitbreidingen.  

 Zuiveringstappen €/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b. €/chemicaliën €/water 

 Gebouw 
€/afschrijving €/afschrijving 

regulier  

onderhoud 
   

 Leidingen + aan-

sluitingen 
€/afschrijving €/afschrijving spoelen/jaar n.t.b.   

 Pompen €/afschrijving €/afschrijving controle/jaar n.t.b. €/energie  

3 23

  
 

    

 Vacuümtoilet €/afschrijving €/afschrijving geen   €/besparing Standaard toilet 

 Voedselrestenver-

maler 
€/afschrijving €/afschrijving geen n.t.b. €/energie 

€/besparing GFT 

€/kosten water 
GFT-bak 

 (recirculatie) dou-

che 
€/afschrijving €/afschrijving controle/jaar n.t.b. €/energie 

€/besparing wa-

ter en energie 
Standaard douche 

 Gemeenschappe-

lijke wasserette €/afschrijving €/afschrijving 
controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b. 

€/energie 

€/wasmiddelen 

€/besparing  

aanschaf 

€/dienst 

Individuele  

wasmachine 

4 

  
 

    

 Vacuümleidingen €/afschrijving €/afschrijving geen n.t.b.   

BAU: Rioolaanslui-

ting en centrale 

zuivering RWZI. 

Verschillende sce-

nario’s voor aan-

sluitingen en daar 

aangekoppelde 

uitbreidingen. 

 Vacuümstation 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b. €/energie  

 Vergister 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b. 

€/energie 

€/biogas 

€/meststof 

 

 Gebouw €/afschrijving €/afschrijving controle/jaar    

 Slibbuffer 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b. €/transport  

5 

  
 

    

 Pompen 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b. €/energie  

BAU: Rioolaanslui-

ting en centrale 

zuivering RWZI. 

Verschillende sce-

 Pompput €/afschrijving €/afschrijving spoelen n.t.b.   

 Helofytenveld €/afschrijving €/afschrijving controle/jaar n.t.b.   

 

23
 Voor de woningen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de experiment woningen, appartementen en grondgebonden wonin-

gen. 



maaien/jaar nario’s voor aan-

sluitingen en daar 

aangekoppelde 

uitbreidingen. 

 Effluentbuffer 
€/afschrijving €/afschrijving spoelen n.t.b.  

€/water 

 

 Beluchting €/afschrijving €/afschrijving controle/jaar n.t.b. €/energie  

6 

  
 

    

 Waterplein 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

schoonmaak 
n.t.b.   

BAU: Financiële 

schade door wa-

teroverlast.  Infiltratievijvers 
€/afschrijving €/afschrijving 

controle/jaar 

maaien/jaar 
n.t.b.   

 


