
Kakafobie 

  Wie weet wat fecophobia is? 



Onderwerpen 

  De menselijke nutrientencyclus 

  4000 jaar kringlooplandbouw 

  4 manieren van omgaan met mensenmest 

  Het toilet van de toekomst 

  Energie en compost uit mensenmest 







Herstel nutrientencyclus 

  Weggooien menselijke mest verspilling/
vervuiling. 

  Inhoud riool niet zomaar te gebruiken, vanwege: 

  Giftige stoffen uit industrie, medische en 
chemische afvalstoffen, in deze met water 
gemengde afvalstroom. 

  Ziekteverwekkende organismen. 



Humanure 

  Wat kan er dan wel? 
  Mensenmest (humanure) inzamelen  
  Mengen met voedselresten en  
  organische bijproducten uit biologische landbouw 

   Je krijgt dan een mix die onweerstaanbaar is voor 
bepaalde nuttige micro-organismen! 



Niet terug naar poepkar 

  Dit betekent niet dat we terug moeten naar het 
oude systeem van de poepkar, die in vroeger 
tijden menselijke poep inzamelde.  

  Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld het gebruik van 
composttoiletten, waarvan de inhoud ingezameld 
kan worden via het gft-afval.  

  Een ander alternatief is het gebruik van 
vacuumtoiletten en opvang van de uitwerpselen 
via een gescheiden rioolsysteem. http://
player.omroep.nl/?aflID=12012081 



4000 jaar kringlooplandbouw 

  Tot grofweg een eeuw geleden was 
kringlooplandbouw gebruikelijk. 

  Anders dan de huidige industriele landbouw kan: 
   Een landbouwsysteem gebaseerd op gesloten 

kringlopen eeuwig blijven bestaan.  
  Ca. Honderd jaar geleden ging de grondlegger van 

de Amerikaanse bodemkunde F.H. King naar Azie, 
om 4000 jr kringlooplandbouw te bestuderen. 

  Hierover schreef hij een boekmet die titel, dat 
recentelijk door Sietz Leeflang in het Nederlands is 
vertaalt.   



4000 jaar kringlooplandbouw 2 

  Iedere snipper of druppel organisch materiaal, 
werd met de grootst mogelijke zorg behandeld.  

  Het was ook in geld uitgedrukt erg waardevol, 
stadsbewoners die hun uitwerpselen afstonden 
konden een forse korting op hun huur krijgen. 

  King was ook de visionair die voorspelde dat 
binnen 100 jaar de door hem bezochte landen, 
China, Korea en Japan grootmachten zouden 
worden. 

  En dat kunstmest en fossiele brandstoffen schaars 
zouden worden.   



4 manieren van omgaan met 
mensenmest 

  Het weggooien door je te ontlasten in drinkwater.  
  Het onbewerkt op landbouwgrond mikken. Dit 

gebeurde vrij veel door de hierboven beschreven 
kringlooplandbouwers. Niet aan te raden.  

  Koude compostering. Deze compost is geschikt 
voor siertuinen & boomgaarden.  

  Warme compostering, dit is erg veilig. Deze 
compost is ook geschikt voor moestuinen.  



Het toilet van de toekomst 

  Opvangbak composttoilet? Er worden steeds meer 
herbruikbare materialen ingezameld, plastic is 
hiervan het meest recente voorbeeld, mensenmest 
inzamelen via de gft-bak zou een volgende stap 
kunnen zijn. 

  Vacuumtoilet met aangepast apart riool in rijkere 
streken ?   Liernurstelsel 

  Meer weten: zie Humanure handbook & http://
player.omroep.nl/?aflID=12012081 



Energie en compost uit 
mensenmest 

  Warme compostering als industrieel proces. 
  Duurt ca. 6 weken en verloopt in 2 stappen. 
  Vergisting (anaeroob) levert methaangas. 
  Aerobe compostering bij ca. 65 graden  
  Compost vrij van schadelijke microorganismen, 

parasieten, geneesmiddelenresiduen en hormonen. 
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