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 FOCUS THEMA

Eautarcie: Een onderbouwd pleidooi 
voor de selectieve behandeling van 
grijs water

114 liter water verbruiken we gemiddeld per persoon, per dag. Hoewel ons water-
verbruik vermindert, blijft dit een enorm hoog cijfer. Zeker nu we steeds meer met 
waterschaarste te maken krijgen in de zomermaanden. Van dit drinkbaar water ver-
dwijnt er 24 liter langs het doucheputje en 16 liter via de wasmachine en wordt 21 
liter doorgespoeld in het toilet. En dan zijn het poetswater, de wastafel, de vaatwas-
ser en het water voor de planten nog niet meegeteld. Slechts een fractie dient voor 
echt hoogwaardige toepassingen zoals drinkwater en klaarmaken van eten. 

Het overgrote deel van al dat water valt onder de noemer ‘grijs water’. Water dat 
perfect nog eens gebruikt kan worden; om het toilet door te spoelen of om de 
wasmachine te laten draaien. Eautarcie geeft inzicht over hoe je als burger op een 
eenvoudige manier het grijswater terug kan geven aan de bodem, om zo de cyclus 
te herstellen. Het sluit mooi aan bij de meer commerciële initatieven als de Hydra-
loop, die een thuiszuivering aanbiedt, op maat van het gat onder de keldertrap, 
maar wordt in principe ook toegepast in de Nieuwe Dokken in Gent. Hier wordt een 
nieuwe wijk voorzien van een opgeschaald systeem, gebaseerd op de principes 
die Eautarcie aan de natuur heeft ontleend. Hergebruik van water zal steeds meer 
op de voorgrond komen, vooral als de waterprijzen gaan stijgen onder druk van de 
verhoogde zuiveringskost en het gebrek aan toevoer van vers water uit de waterlo-
pen en de grondwatertafel.

Eautarcie voorgesteld 

Hoe kunnen wij onze sanitaire gewoontes zo-
danig aanpassen dat ze geen verstoring van de 
biosfeer meer veroorzaken? Dat is de kernvraag 
waar professor Országh zich zijn hele loopbaan 
mee heeft beziggehouden. De professor is ons 
in oktober 2020 door Covid ontvallen, maar 
het resultaat van zijn werk vind je terug op zijn 
website Eautarcie. En dat resultaat mag er zijn: 
verrassend vernieuwend, hoopgevend, inspire-
rend, én wetenschappelijk onderbouwd. Deze 
website verandert je hele kijk op water en onze 
toiletgewoontes.

Water wordt er zeer uitgebreid benaderd: van 
het gebruik van regenwater tot de manier 
waarop we gebruikt water behandelen. In deze 
bijdrage zal het voornamelijk over dat laatste 
gaan: de behandeling van door huishoudens 
geproduceerd afvalwater.
 

Twee verschillende stromen: 
grijs en zwart water

Huishoudens produceren twee vormen van 
afvalwater: grijs en zwart water. Zwart water is 
het water afkomstig van onze (spoel)toiletten. 
Grijs water is alle (zeep)water dat we gebruiken 
voor persoonlijke en andere hygiëne, eventueel 
aangevuld met water gebruikt in de keuken.
De traditionele kijk op behandeling is dat we alle 
afvalwater (grijs en zwart) samenbrengen en via 
het rioolsysteem afvoeren. De bedoeling daarvan 
is dat we dit water dan collectief gaan “zuiveren”.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat die zuivering 
het omringende (water)milieu ten goede komt. 
Het begrip ‘afvalwater’ drukt echter precies uit 
hoe wij klassiek tegen huishoudelijk grijs en 
zwart water aankijken: we beschouwen beide 
letterlijk als afval, en om die reden voegen we 
ze ook samen.
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Bij Eautarcie gaan we echter uit van een andere 
redenering. Wat als we nu eens systematisch 
zwart en grijs water apart, dus selectief, zou-
den behandelen? Dan opent zich een wereld 
van nieuwe mogelijkheden: in plaats van beide 
fracties te degraderen tot afval, kan je ze door 
selectieve behandeling opwaarderen tot nieuwe 
en waardevolle grondstof, vergelijkbaar met wat 
gebeurt bij het sorteren van materiaalstromen.

Bovendien wordt op die manier vervuiling van 
natuurlijke watermilieus door huishoudelijk 
gebruikswater helemaal uitgesloten. Meer nog, 
door fracties als grondstof te hervaloriseren, zul-
len we de kwaliteit van ons leefmilieu aanzienlijk 
verbeteren.  

Om te begrijpen waarom selectieve behandeling 
zich opdringt, bekijken we even drie analytisch 
vast te stellen feiten:

• Dé grote boosdoener bij watervervuiling is 
stikstof, dat zijn vervuilende werking krijgt 
wanneer het voorkomt in de vorm van nitraat.

• 98% van de stikstof, 90% van de fosfor, 
en 99% van de bacteriën in huishoudelijk 
afvalwater is afkomstig van het spoeltoilet, 
dus van zwart water.

• Onze ontlasting (zwart water) vertegen-
woordigt slechts 1% van het volume aan 
huishoudelijk afvalwater. In dat kleine volu-
me zit de meest significante vervuiling van 
ons leefmilieu geconcentreerd.

De conclusie uit het bovenstaande is dat grijs 
en zwart water qua samenstelling zeer verschil-
lend zijn. Het is dan ook niet logisch dat beide 
samen worden behandeld.

Maar hoe pakken we het dan wel aan? Een 
mogelijk concept dat Eautarcie uitwerkte, wordt 
hierna kort beschreven.`

Aerobe compostering van menselijke 
en dierlijke rest-biomassa

Voor wie over een tuin beschikt, zou een BST-toi-
let (Biogestuurd StrooiselToilet) met bijbehorende 
composteerruimte in de tuin de productie van 
zwart water volledig uitschakelen. In een BST-toi-
let worden zowel stoelmest (=menselijke mest) 
als urine verzameld en met cellulosehoudend 
strooisel bedekt: er wordt dus niks afgevoerd.
In grote steden, waar veel mensen geen tuin 
hebben, of voor hen die zich liever niets van 
hun ontlasting aantrekken, bestaat de oplossing 
erin bestaande toiletten mits wat aanpassing te 
behouden, en het zwart water dat ze produceren 
te leiden naar op te richten, centraal aangelegde 
en beheerde composteerfaciliteiten voor aerobe 
compostering. Menselijke mest (zwart water), net 
zoals mest uit veeteelt, is een perfecte grondstof 
voor het aanmaken van aerobe compost, mits 
je er voldoende cellulosehoudende, organische 
materialen aan toevoegt. De verkregen compost 
is een zogenaamde grondverbeteraar. In plaats 
van grond- en oppervlaktewater te vervuilen door 
nitraten, zoals vandaag gebeurt door zwart water 
als afval te behandelen, wordt de organische 
stikstof uit de mest door aerobe compostering 
vastgelegd in een stabiele grondstof (humus), die 
de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid verbe-
tert, en waar planten gebruik van kunnen maken 
om zich te voeden.

Een composttoilet kan worden geleegd op de composthoop als 
nog veel cellulosehoudend materiaal kan toegevoegd worden.

Composttoilet © Jos Debouvere
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En er is nóg een voordeel verbonden aan deze 
grote composteerplaatsen, want het aerobe 
composteerproces produceert warmte (tot 70°C), 
die in steden bijvoorbeeld zou kunnen gebruikt 
worden in warmtenetten. Eén van de uitdagin-
gen bij de aanleg van warmtenetten is dat je een 
permanente warmtebron nodig hebt.  Welnu, 
naar het toilet gaan doen we elke dag opnieuw, 
waardoor er dus aan die noodzakelijke constante 
aanvoer van warmteproducerend materiaal geen 
gebrek is, ook niet tijdens de winter. De resulte-
rende groene warmte is zowel energetisch als 
ecologisch een echte win-win. 

Grijs water en de zuiverende kracht 
van de bodem

Aangezien grijs water, zoals hierboven gedefini-
eerd, nauwelijks organische stikstof, of residuen 
van medicatie, of organische fosfor bevat, vol-
staat een veel simpeler behandeling van dit wa-
ter. Grijs water bestaat voornamelijk uit zepen, 
detergenten en vetten, met hier en daar ook wel 
fosfaten uit sommige wasproducten. Stikstof 
komt er niet of nauwelijks in voor, evenmin als 
fecale bacteriën.

Er is dus geen gevaar voor vervuiling van de 
grondwaterlagen door nitraten, want die zijn er 
niet of nauwelijks in grijs water. Geen enkele 
van de andere stoffen die erin voorkomen is in 
staat om de grondwaterlagen te bereiken, want 
ze worden ofwel neergeslagen in de bodem in 

onoplosbare vorm (sulfaten en fosfaten), ofwel 
worden ze, na hechting aan bodemdeeltjes, 
door de bodemfauna afgebroken tot voorname-
lijk water en kooldioxide.  

Eenvoudige behandelingssystemen 
voor grijs water

Daardoor is het mogelijk om grijs water in de 
bodem te laten sijpelen, zelfs zonder enige vorm 
van behandeling of zuivering. De meest een-
voudige oplossing voor toepassing in woningen 
zou erin kunnen bestaan dat men zijn grijs water 
rechtstreeks naar de planten in de tuin leidt om 
deze van water te voorzien. De positieve impact 
van dergelijk gebruik van grijs water is niet te 
onderschatten, niet in het minst gezien de droog-
teproblematiek waar we mee geconfronteerd 
worden. Deze techniek is uiteraard wel voorna-
melijk in de zomerperiode bruikbaar, of in het 
groeiseizoen van de planten.

Wil je je als gezin liever zo weinig mogelijk aan-
trekken van het bestaan van grijs water, dan kan 
je er voor kiezen het in de bodem te laten insijpe-
len, tenminste als de bodemomstandigheden dat 
toelaten. Dat laatste is in onze contreien meestal 
geen probleem. Op die manier help je de grond-
waterreserves aan te vullen. De eenvoudigste 
manier om dat te verwezenlijken is met een 
grijswaterput, annex bezinkingsput of een ander 
insijpelingssysteem. De grijswaterput moet er-
voor zorgen dat de bezinkingsput niet dichtslibt.  
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verboden in zones aangesloten op collectieve 
zuiveringsinstallaties. De wetgever verplicht 
dus momenteel nog steeds de burger aan te 
sluiten op collectieve waterzuivering, zelfs als 
hij kan bewijzen dat zijn behandelingssysteem 
performanter is dan die collectieve zuivering. 
Dat is jammer, want de voorgestelde technieken 
zouden de mensheid, in het licht van de huidi-
ge dringende klimaatproblematiek en van het 
terugdringen van de voortschrijdende vervuiling 
van ons leefmilieu, ontzettend grote diensten 
kunnen bewijzen.

Als men het Europees principe dat zegt dat 
“men gebruik moet maken van de best beschik-
bare duurzame techniek die ook economisch 
haalbaar is”, echt wil behartigen, dan zal het 
wellicht noodzakelijk zijn dat ook de wetgever in 
dit verhaal meestapt.
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Grijs water bevat immers een hoeveelheid 
vetten, en om die af te breken, wordt gebruik 
gemaakt van een voorbehandeling in de grijs-
waterput. De bij vele woningen reeds aanwezi-
ge septische putten kunnen uitstekend dienen 
als grijswaterput. Proeven hebben uitgewezen 
dat dit systeem zo goed als onderhoudsvrij is: 
de dikte van de sliblaag die zich vormt op de 
bodem van de grijswaterput stabiliseert zich na 
verloop van tijd en neemt dus niet meer toe. 
Eenmaal geïnstalleerd heb je er zodoende geen 
omzien meer naar.  

De beschreven behandelwijzen, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de kracht van het bodemle-
ven (en van planten), herleiden de leefmilieu-im-
pact van grijs water tot nul.  Dat is ook de reden 
waarom gebruik gemaakt wordt van de bodem 
als bestemming voor het grijs water, en bijvoor-
beeld niet van oppervlaktewateren. In tegenstel-
ling tot wat ermee gebeurt in de bodem, zal grijs 
water geloosd in oppervlaktewateren immers 
wél nog een aanzienlijke negatieve impact op 
het aanwezige waterleven hebben.

Wetgeving

Ondanks de zeer performante leefmilieupresta-
ties die kunnen worden voorgelegd bij de selec-
tieve behandeling van grijs water zoals hierbo-
ven beschreven, is de toepassing ervan bij wet 
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Water met zeepresten (het zogenaamde grijswater) kan na opvang in een septische put eventueel overlopen in je tuin.


