
In Nederland verbruikt de gemid-
delde inwoner ongeveer 135 liter
per persoon per dag. Voor het

overgrote deel wordt dit gebruikt voor
toepassingen waar eigenlijk helemaal
geen dure drinkwaterkwaliteit noodza-
kelijk is. Feitelijk verbruiken we meer
dan 50 % duur drinkwater voor onno-
dige toepassingen, slechts 2 % wordt
effectief als levensmiddel gebruikt.
In plaats van drinkwater zouden we
voor het merendeel dus ook ander
water kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
regenwater of grijs water. 

REGENWATER.
Met regenwatergebruik wordt bedoeld
het hemelwater afkomstig van het dak.
Dat kan worden opgevangen en ge-
bruikt voor toiletspoeling, wasmachine
en tuin. Daar zijn verschillende syste-
men voor in de praktijk. Het principe
komt erop neer dat het regenwater eerst
wordt gefilterd en daarna opgeslagen
in een tank, put of waterzak. Middels
een pomp wordt dat water naar de
aftappunten gebracht. Een systeem-
besturing zorgt voor een automatische
omschakeling naar drinkwater na lange
periodes van droogte.

GRIJS WATER
In de dagelijkse praktijk worden regen-
watersystemen vaak aangeduid met de
term: “grijs water” maar dat is funda-
menteel iets anders. Het afvoerwater
afkomstig van baden, douches en was-
tafels wordt ‘grijswater’ genoemd. Naast
grijs water spreekt men van zwart water
indien het belast is met organische af-
valstoffen, bijvoorbeeld feacaliën. Het
opwerken van grijs water tot water dat
geschikt is voor toiletspoeling, wasma-
chines, schoonmaken en tuinberege-
ning is aanmerkelijk gecompliceerder
dan de eerder besproken regenwater-
systemen. Met de huidige stand van
de technologie is het echter mogelijk
om dit licht belaste afvalwater door
biomechanische zuiveringstechnieken,
die geen enkele milieubelastende che-
mische stoffen gebruiken, te zuiveren
en te recyclen voor toepassingen die
geen drinkwaterkwaliteit vereisen.
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Op onze aarde is circa 1,4 miljard kubieke meter water aanwezig.
Dat lijkt op het eerste gezicht heel veel maar 97 % hiervan is
zout water.
Het grootste deel van het zoete water is in vaste ijsvorm aanwezig
op de noord- en de zuidpool. Het beschikbare deel zoet water
bedraagt slechts 0,3 %. Dit water is van absoluut levensbelang.
Hier zullen we dus heel zorgvuldig mee moeten omgaan.

- door ing. F. Prins*

Grijs water: een goede
alternatieve bron

* Auteur van het boek “het gebruik van hemel-
water” van de Elsevier waterwijzer en werk-
zaam bij GEP Benelux BV

Regenwatersysteem.
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Grijswatersysteem.
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BESPARING EN VOORDELEN
De besparing die met dergelijke grijs-
watersystemen kunnen worden verwe-
zenlijkt zijn aanzienlijk. In de woning-
bouw kan men tot 45 liter, en in het
hotelwezen zelfs tot meer dan 60 liter
drinkwater per persoon en per dag
worden bespaard! Bij het gebruik van
een gecombineerd systeem van grijs
water en regenwater met een intelligent
water management systeem kan het
gemiddeld dagelijks gebruik van 135
liter drinkwater per persoon per dag
worden gereduceerd tot slechts 59 liter.
Men vermindert het gebruik dus met
een factor twee.

MILIEU
Naast de besparing op de drinkwater-
kosten levert het recyclen van het in
huishoudens, industrie en hotelwezen
gebruikte water aanzienlijke kostenbe-
sparingen op voor de afvalwaterzuive-
ring. Daarnaast zal het verbruik van
grondwater afnemen en daarmee ook
de verdroging van onze natuur. 

INDUSTRIËLE SYSTEMEN
Er zijn een aantal bedrijven op de Ne-
derlandse markt actief die grijswater-
systemen voor toepassig in de utiliteits-
bouw produceren en verkopen. Deze
systemen kunnen worden ingezet voor
hergebruik van grijs water in de hore-
ca, de industrie en voor appartemen-
ten. Het technische principe van der-
gelijke systemen is van oudsher steeds
hetzelfde. Het grijze water afkomstig

van bad, douche of wasmachine
stroomt in een vóórbezinktank. Vanuit
deze tank wordt het water naar een
meertraps biorotor gepompt. De con-
tinue draaiende biorotor voorziet in
een continue toevoer van zuurstof en
een eerste biologische reiniging van
het water. Dit water stroomt vervol-
gens in een nabezinktank, waaruit het
via een UV- desinfectie lamp naar een
buffertank wordt gevoerd.
Optioneel kan een dergelijk industrie-
systeem worden aangesloten op een
regenwatersysteem. Bij gebrek aan
grijswater schakelt het systeem auto-
matisch over op regenwater. Als deze
bron ook leeg is schakelt het systeem
ten slotte automatisch over op drink-
water. 
De grijswatersystemen voor industrie
hebben echter als nadeel dat ze een
groot en constant debiet aan sterk ver-
vuild grijswater vereisen. Piekbelastin-
gen en lange periodes van inactiviteit

kunnen een slechte waterkwaliteit of
stankoverlast veroorzaken.

SYSTEMEN VOOR WONINGBOUW
In navolging van de industriële grijs-
watersystemen zijn systemen ontwik-
keld die specifiek zijn ontworpen voor
de huishoudelijke markt. Deze systemen
zijn over het algemeen zeer compact
ontworpen, zodat de gehele installatie
in een kleine kelder of technische
ruimte past. Alle processen worden 
via een centraal micro-elektronisch
regelsysteem geregeld. De recycling
per systeem gaat van 300 liter per dag
tot 2.400 liter per dag. Voor grotere
capaciteiten kunnen de toestellen op
modulaire wijze worden uitgebreid.
Daardoor kunnen deze systemen
worden gedimensioneerd naar de
behoeften van eengezins- en meer-
gezinswoningen, en eveneens voor
hotels en bedrijven. 
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Combinatie van Grijswater en Regenwatersysteem.
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Schematische werking van grijswatersysteem.
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Grijswatersysteem voor 300 woningen.
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COMBINATIE GRIJSWATER 
EN REGENWATER
Naast de zuivering van grijs water kan
bij deze toestellen ook het gebruik van
regenwater geïntegreerd zijn. Bij syste-
men die specifiek ontworpen zijn om
te worden gekoppeld aan een regen-
watertank, schakelt het systeem, indien
al het grijze water gerecycleerd en ver-
bruikt is, automatisch over op gefilterd
regenwater. Als ook dit regenwater op
is, schakelt het toestel automatisch over
op drinkwater. Zodra het daarna weer
gaat regenen of er weer aanvoer van
grijs water is, schakelt het toestel weer
terug. De toestellen die niet zijn ont-
worpen om te worden gekoppeld aan
een regenwatertank schakelen direct
over op drinkwater wanneer het water-
peil in de opslagtank voor gezuiverd
water beneden een bepaald niveau komt.
Zo wordt altijd een bedrijfszekere
watertoevoer gegarandeerd, voor nu 
en voor later!

TECHNIEK VAN GRIJS WATER

Regelgeving 
De toestellen voor de huishoudelijke
markt werken met twee opeenvolgen-
de zuiveringen. Het resulterende ge-
zuiverde water is reukloos en geschikt
voor opslag, en voldoet aan de Euro-
pese richtlijn EU 76/160/EWG voor
huishoudelijk (grijs) water. De syste-
men voldoen in technische zin aan de
EN1717, die geldt als waterleiding-
technische richtlijn. 

Vóórsedimentatie    Biologische zuive-
ring   Membraanfiltratie   Schoonwa-
tertank

Biomechanische zuivering
Bij alle grijswatersystemen voor wonin-
gen bestaat de eerste fase in de zuive-

ringscyclus uit enkele of meerdere bio-
mechanische zuiveringen in de vorm
van zweefbedreactoren. In deze zweef-
bedreactoren wordt het water belucht
en biologisch gezuiverd. Het vuil hecht
zich aan de zuurstof en vormt een
sedimentlaag op de bodem, die wordt
op gezette tijdstippen verwijderd. De
reinigende bacteriën zuiveren het
water op een natuurlijke biologische
wijze. Deze biologische zuivering kan
worden voorafgegaan door een vóórfil-
tratie om grotere vuildelen, zoals haar
en vezels van textiel.
Voor de tweede fase van de zuivering
van het voorgezuiverde water bestaan
voor huishoudelijk gebruik twee syste-
men Het ene systeem maakt gebruik
van nanofilters en het andere systeem
maakt gebruik van een UV-behandeling.

Nanofilters
Middels vrij verval stroomt het water
door een membraanfilter van 0.00005
mm. Hier worden bacteriën en virus-
sen gescheiden van het water. Dit ge-
filterde schone water stroomt vervol-
gens in een schoonwatertank waarna

het kan worden gebruikt. Dit procédé
is reeds lang bekend maar vroeger ver-
eisten dergelijke filters een hoge druk om
er water doorheen geperst te krijgen.
De moderne membraanfilters met
nanofiltrage werken met een minimale
druk, de zwaartekracht is voldoende
om het water door de membraanfilter
te laten stromen.
Groot voordeel is dat hiervoor geen
energie meer vereist is en er een betere
eenvoudigere controlemogelijkheid is.
Dit filter heeft namelijk een bepaalde
weerstand. Zodra deze boven of onder
een bepaalde waarde komt, is de filter
vervuild dan wel lek. Beide storingen
worden via een display aan de gebrui-
ker gemeld en het systeem schakelt
daarbij automatisch over op drink-
water totdat het probleem verholpen
is. Een belangrijk argument voor het
gebruik van deze membraanfilters is
de zekerheid dat al het water door de
filter gaat alvorens het wordt gebruikt.
Al het water is dus gegarandeerd vrij
van virussen en bacteriën. Dit aspect is
een zeer belangrijk veiligheidsaspect
van deze systemen.   
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Fase 1: Water wordt biologisch gezuiverd.
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Fase 2: Membraanfilter filtert het water vrij 
van virussen en bacteriën
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