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Lees goed hoe het werkt.  
En u bespaart 10.950 liter 
drinkwater per jaar!

biogas

warmte elektriciteit fosfaat

zuiveringsinstallatie

Een vacuümtoilet  
in uw nieuwe  
woning

Ronduit 
milieuvriendelijk

Poep is goud!Zo doen we dat in 
Buiksloterham&Co

Een nieuw riool  
in uw wijk 

Wist u dat .. 

Buiksloterham&Co is een duurzame wijk  
waar het milieu en uw woongenot voorop 
staan. Door afval slim te verwerken kunnen 
we er nieuwe producten en energie van 
maken. Dit doen we in een lokale zuivering  
in het Johan van Hasseltkanaal. We  
gebruiken zo minder grondstoffen uit de 
natuur en belasten het milieu ook minder.  
De natuur wint en uw woongenot wint. 
Ronduit milieuvriendelijk noemen we dat.

Buiksloterham&Co krijgt twee riolen. 

Het gewone riool wordt gebruikt voor 
afvalwater uit de gootsteen, wasmachine, 
afwasmachine en douche. 

Het tweede riool is voor zwart water, dat 
is spoelwater uit toiletten. In dit speciale 
vacuümriool zuigen we plas en poep weg 
naar een zuiveringsinstallatie in de buurt. 

Hier wordt het vergist naar biogas.  
Dit biogas zetten we om in warmte en 
elektriciteit. Ook halen we fosfaat uit 
het zwarte water. Van fosfaat kunnen we 
mestkorrels maken. Deze mest kunnen we 
in Buiksloterham&Co gebruiken voor de 
planten, groenten en bomen in de tuinen.

…de  lokale zuiveringsinstallatie
• Energieneutraal is
• Minder CO2 uitstoot
• Meer grondstoffen produceert dan een 

traditionele rioolzuiveringsinstallatie
• Een besparing van liefst 10.950 liter 

drinkwater per persoon per jaar oplevert?

Wie het toilet doortrekt spoelt energie, 
drinkwater en bruikbare stoffen weg. Het is 
zonde om dat niet opnieuw te gebruiken, 
want poep en plas zijn waardevol! We 
kunnen er biogas uit halen om er warmte 
en elektriciteit mee te maken. Ook kunnen 
we er mestkorrels voor bomen en planten 
van maken. Zo geven we poep en plas een 
tweede leven!

Daarom hebben alle woningen in 
Buiksloterham&Co een vacuümtoilet. Een 
nieuw soort toilet dat nauwelijks verschilt 
van een normaal toilet. U leest in deze 
folder hoe u het toilet wel en ook niet moet 
gebruiken.

Belangrijk is dat iedere bewoner de 
vacuümtoiletten op de goede manier 
gebruikt. Want anders kan het riool  
verstopt raken en doet het toilet het niet 
meer. Bovendien kunnen we het toiletwater 
dan niet goed zuiveren.



Wat mag u niet door 
het vacuümtoilet 
spoelen?

Er is geen stortbak zoals bij een gewoon 
toilet. Het toilet spoelt door met maar 1 liter 
water. Uw plas of poep wordt met dit water 
weggezogen. 

Het toilet schoonmaken
U maakt het toilet schoon met middelen die 
géén chloor of bleek bevatten. U kunt wel 
een allesreiniger of WC-eend gebruiken. 
Of andere schoonmaakmiddelen en 
toiletblokjes, zolang er maar geen chloor of 
bleek in zit. Gebruik dus géén Glorix of ander 
bleekmiddel. Een WC-borstel mag u wel 
altijd gebruiken.

De drukknop
Boven het toilet zit een drukknop. Na 
gebruik van het toilet sluit u de deksel en 
drukt daarna op de knop. Uw plas of poep 
wordt weggezogen.

• Geld besparen 
Een lagere waterrekening!

• Milieuvriendelijk 
Plas en poep worden omgezet naar 
warmte, elektriciteit en mestkorrels. 
Mensen met een vacuümtoilet belasten 
het milieu minder.

• Waterbesparing 
Een gewoon toilet gebruikt 7 liter water 
per spoelbeurt en een vacuümtoilet maar  
1 liter. U bespaart zo veel drinkwater.  

• Harder geluid 
Het leegzuigen van het vacuümtoilet 
maakt korte tijd een harder geluid 
dan normaal. Dat merkt u minder als u 
de toiletdeksel dichtdoet tijdens het 
spoelen. 

• Er kan iets meegezogen worden 
Het leegzuigen van het toilet gaat snel en 
hard. Er kan per ongeluk iets in het toilet 
vallen, ook als u het niet gebruikt. Het 
rioolsysteem kan zo verstopt raken en 
dan doet uw toilet het niet meer. Daarom 
is het beter de toiletdeksel altijd te sluiten.

Voordelen van  
een vacuümtoilet

Zijn er ook nadelen?

Waterbesparing 
vacuümtoilet

Etensresten, vetten  
en frituurolie

Chloor of bleek

Vochtige doekjes,  
tampons en  
maandverband

Sigarettenpeuken

Toiletpapier
Hetzelfde toiletpapier dat u nu ook gebruikt.

WC-borstel
U mag altijd een WC-borstel gebruiken.

Biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel
U maakt het toilet schoon met middelen die 
géén chloor of bleek bevatten. U kunt wel een 
allesreiniger of WC-eend gebruiken. Of andere 
schoonmaakmiddelen, zolang er maar geen 
chloor of bleek in zit.

Medicijnen

Sopwater

Wat mag u wel  
door het vacuümtoilet 
spoelen?

Toilet schoonmaken

Deze producten 
verstoppen het riool. 

Deze producten doden de 
bacteriën, zodat de zuivering 
niet meer goed werkt. 

Met sopwater uit de emmer spoelt 
u te veel water door en werkt de 
waterzuivering minder goed. Sopwater 
mag u wel door de gootsteen spoelen. 

Co-funded by 
the European 
Union’s Seventh 
Programme 
for research, 
technological 
development and 
demonstration

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

100

6 liter 30 liter 10.950 liter

Een vacuümtoilet verschilt nauwelijks van 
een gewoon toilet. Belangrijk is wel dat 
u niet zomaar alles door het toilet mag 
spoelen. Anders verstopt het afvoersysteem 
en doet het toilet het niet meer. Ook kunnen 
we het toiletwater niet goed zuiveren.

Niet Wel Het verschil met  
een gewoon toilet

Mijn toilet spoelt  
niet door. Wat nu?

Waar of  
niet waar?
Kan ik vast komen te zitten?
Nee, u kunt niet vast komen te zitten op de 
toiletbril. In het aardewerk van het toilet 
zijn kleine gaatjes gemaakt waardoor lucht 
wordt aangezogen.

Staat er stroom op?
Nee, er staat geen stroom op het 
vacuümtoilet. Het doorspoelen werkt 
namelijk op luchtdruk. 

Er is een speciaal telefoonnummer als uw 
toilet niet doorspoelt of verstopt is:  
0900 9394. Waternet helpt u dan snel. 

Kijk op www.waternet.nl/nieuwesanitatie. 
Voor vragen belt u 0900 93 94.

Meer informatie

0900 9394

per spoelbeurt per dag per jaar


