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Schone was; een gewichtige zaak
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met kinderen en 99 tweepersoons huishoudens (ionge tweeverdieners).
In dit artikel wordt behandeld hoe de was van deze huishoudensis samengesteld en weike verschillen er zijn in hoeveelheid, nilling van de machine en wastemperatuw. Vervolgens wordt ingegaan op het verschil in wasgewoonten tussen huishoudens die veel en weinig was hebben.
Zowel in het NMP-plus (1990) als in de Nationale Milieuverkenning2 (1991) wordt
erop gewezen dat het energie en waterverbruik op alle fronten zou moeten worden
teruggedrongen, ook bij huishoudens. Dit kan gebeuren door verbetering van technieken die voor huishoudelijke processen worden gebruikt of door aanpassing van
het gedrag en de activiteiten van mensen. Wat de activiteiten betreft, is vaak niet
bekend met welke frequentie huishoudelijke activiteiten plaatsvinden en waardoor
ze worden beïnvloed. Dit geldt ook voor de manier waarop textiel wordt gereinigd.
De textielreiniging in de huishouding is voor 25% verantwoordelijk voor het chemisch zuurstofverbruik (CZV)in het huishoudelijk afvalwater (Groot-Marcus en
Hesselmans, 1985). Daarnaast vraagt het gemiddeld per persoon per dag ruim 20
liter water (Ardon, 1980; NIPO, 1992). Dit is 15 tot 20% van het huishoudelijk
watergebruik. Het energieverbruik voor wassen en strijken is in het begin van de
tachtiger jaten ongeveer 10%van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik; bij
gebruik van wasdrogers wordt het elektriciteitsverbruikaanzienïijk hoger (Van Dijk
en Siderius, 1991). In de technische sfeer is in de laatste jaren al veel gerealiseerd;
door ontwikkelingen in wasmiddelen en wasapparatuur is het wasproces zuiniger
geworden met betrekking tot water- en energiegebruik (Krüssmann, 1991). Voor
wat betreft de hoeveelheid was die huishoudens wassen, is er nog niet veel merkbaar van besparing. Integendeel, het blijkt dat de hoeveelheid nog steeds toeneemt.
EJ;oogliuid (1978) berekent voor bet tijdperk direct na de tweede wereldoorlog een
hióeVeelheid was per persoon per week van 1 kg in 1950 en van 1,5 kg in 1969. Als
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rt e.a.,1981); in 1991 door 20% (Van Dijk en Sidedenus, 1991). Men kan
otere huishoudens vaker wassen. Aangezien Nederlandse huisn jaar juist kleiner zijn geworden (aantal personen per huishou80: 2,78 en 1990: 2,40; CBS,1992), is de toename in frequentie
gewassen, bijna 30%, maaf het aandeel van de 900C was is aanzielilijk minder en
dat heeft positieve gevolgen voor het energieverbruik,omdat dit voornamelijk door
de wmtmperatuur wodt bepaald (Tweehuyzen e.a., 1982).

E ï w I Verdelingvan mhineladingen (in 96) naar wastemperatuur (1980 en 199IJ.
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,ver vuil zijn van textiel of belading van de machine. lT maast zal de tijdsinterval
ussen twee wasbeurten van dezelfde soort een rol sFN,,,. Wordt deze te lang, dan
tullen huishoudens mogelijk hun opvattingen wijzigen en andere waspakketten
amenstellen of de belading van de machine wijzigen.

Onderzoebdata
Bovenstaande factoren zijn onderzocht door bij huishoudens met en zonder kinderen te vragen gedurende een paar weken bij iedere wasbeurt op een waslijst te noteren op welk programma en bij welke temperatuur is gewassen en hoeveel stuks van
de verschillende textielprodukten in de machine zijn gegaan. Tevens zijn via mondelinge enquêtes enkele vragen gesteld over demografische kenmerken, het omgaan
met textiel en reinigingsapparatuur en opvattingen over het vuil zijn van artikelen.
Bij een eerste verwerking werd duidelijk dat de vragen over de vezelsoort van de
artikelen in de waspakketten onvolledig ujn beantwoord. Verder zijn vragen uit de
enquête over het aantal keren of dagen dat artikelen worden gebruikt (opvattingen)
door de huishoudens vrij gelijkluidend beantwoord. Mogelijk speelt sociale wenselijkheid hier een rol. Daardoor geven zij geen indicatie voor de verschillen in aantallen textielartikelen op de waslijsten. Voor de verwerking is dan ook de nadn
'gelegd op wat huishoudens werkelijk doen: de gegevens van de waslijsten.
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Respondenten
k
De gegevens zijn in drie opeenvolgendejaren verzameld. In het najaar van 1990zijn
huishoudens met 2 volwassenen en 1,2 of 3 kinderen < 18jaar, wonend in Veenend+ in eengezinshuizen ondervraagd, en in het najaar van 1991 en 1992 twee-persoonsbuishoudens (c35 jaar), in Arnhem (1991) en overwegend Veenendaal (1992).
Dempndenten zijn verkregen door in een vooraf bepaalde wijk a-select adressen
'tP'veìWneIen (1990 en 1991). Aangezien de jonge tweepersoons huishoudens verspreid Wonen en vaak aáwezig zijn, zijn de respondenten in 1992 ook bij winkel&tiaa&&oy~en. De vragen in de waslijsten zijn in de drie onderzoeken hetzelfde,
demgdelinge enkpêtes niet. Voor deze analyse zijn uit de enquêtes alleen de overBenlEomëndedelenverwerkt. Een aantal kenmerken van de respondenten is weer:gegeven inftábell4;"een basis~beschrijvingge& Scherhorn e.a. (1991, 1992, 1993).
3 a n der59 Buishoudens met kinderen hebben er 7 één kind, 27 twee kinderen en 25
&ie kinderen:Zoals de tabel laat zien zijn er aanzienlijla?verschillen tussen degroediS%iiis%d~s
&sC.h'zonder kinderen. In de twee&rsoons huishoudens zijn de
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b&hOudü&omeh~ li~get,'mogelijk door de dubbele inkomens. Er zijnsook oplei-
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1990; 2-perten 1992.

De gegevens zijn op twee niveaus geanalyseerd: op huishoudniveau, waarbij per,
huishouden, door aggregatie van de waslijst-gegevens, de samenste11EngW de was:
pakketten verdeeld over bovenkleding, onderkleding, huishoudtextiel endxddegoedj
de wasfrequentieen het gemiddeld vulgewicht van de machine kan worde$bepaald;i
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In de tweepersoom huishoudens is 4,.1 kg was:peF persoon ppermek-w%g!@&O
gemiddelde is aanzienlijk lager dan in de 315~pepoowh ~ i s h o _ u c i e o s , w ~ ~ +,
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minder vaak gewassen dan bij huishoudeos mebl&dprgjjs
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Gewicht, werkelijk en verondersteld
Op de waslijsten is aan de respondenten gevraagd aan te geven of de machine deze
keer helemaal vol, driekwart vol of niet meer dan half gevuld is. De waslijsten zijn
volgens deze criteria ingedeeld, de bijbehorende gewichten berekend en er is getoetst
of de gemiddelden ver&illen (tabel 4).
Tabel 4 Berekend vulgewicht, naar opgegeven vulling van de wasmach
oersoons en 3/5 persoons huishoudens; aandeel waslijsten in %.
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Uit tabel 4 biijkt dat mensen gemiddeld redelijk kunnen aangeven in welke mate
hun machine is gevuld. De '314-volle' machines bevatten gemiddeld ongeveer 314
zoveel lading ais 'volle' en de als 'halfvol' beoordeelde machines zijn weer lichter; bij
de tweeper&ons huishoudens zijn zij inderdaad ook half gevuld. De verschillen tussen de vulgewichten zijn voor de opgegeven vulladingen significant wwel in de groep
iweepersoons ais binnen de groep 315-persoons huishoudens. In beide groepen huishoudens is men zich dus bewust van de vulling van de machine.
Bij de volheid van de machine kan men echter wel vraagtekens plaatsen. De mees~ ; 6 e & e u i t - , d e tweepersoons huishoudens maar op ongeveer 3,2 kg en in de
op 3,6 kg per lading. Slechts voor een klein deel van de

w'&d-vulgeaad

van de machines a u te maken kunnen hebben met wamet
ve4adingknop. Dit-komt echter niet vaak voor. Van de
b i s W d Bat>mj.&haive lading knop maai in 5% van
V&W&M%~~;&dáeld
wegen deze maar 1,s kg.
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kg, dan bij de tweepersoons huishoudens, gemiddeld 3,1
kg. Bij wastemperaturen van 30 en 40°C zijn er nauwelijks beladingsverschillentus-

5 Berekend vuigewicht naar temperatuur categoriefn in kg in 2-persoons en M p r s m s kuishoudem; aandeel waslijsten.
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Uit de cijfers in tabel 5 komt ook naar voren dat zowel in de tweepemoo
dens als in de huishoudens met kindqen, bijna de helft van de wassen bij
gewassen. Het aandeel van de wassen over de verschillende temperatuur
van de huishoudens met kinderen komt overeen met de gegevens uit de
(figuur 1). De tweepersoons huishoudens wijken vooral af door he
tier aanwezig is, die bij een hogere temperatuur
een lagere wastemperatuur nodig heeft, wordt
met of zonder kinderen neemt, minder goed ge

raat bekeken. Aangezien grootte en samensteiiingvan het huishoden m
mate de washoeveelheid bepalen (zie tabel 3), vindt deze verderkgaly+
groep tweepersoons huishoudens plaats. Hier is de invloed.van de grootteen het

wasgoed getvassen. Zij zijn&&&&d
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om structurele redenen, uit gewoonte bijvoorbeeld 'iedere week', 'bij het opruimen'
etcetera in de was worden gedaan of vanwege de toestand van het produkt bijvoorbeeld:. vlekken, nat, nare reuk en dergelijke. Het blijkt dat blouses, t-shirts en
theedoeken ongeveer even vaak om structurele redenen als vanwege de toestand van
het produkt in de was worden gedaan. Beddegoed wordt in driekwart van de tweepersoons huishoudens uit gewoonte in de was gedaan. Men zou verwachten dat
mensen die veel wassen, vaker spontaan textiel in de was doen (toestand). Verwerking van deze variabelen voor de groepen huishoudens met laag, middelmatig en
hoog gewicht aan was, levert echter geen significante verschillen op. Er is een klein
verschil voor blouses, maar dan tegengesteld aan de verwachting. Huishoudens met
veel was doen wat vaker hun blouses uit gewoonte in de was @=.004).

Conclusies
De gegevens van het onderzoek wijzen uit dat de samenstelling van de was van particuliere huishoudens per huishouden zeer verschilt, maar niet afhankelijk is van
type huishouden, niveau van opleiding of inkomen. De was bestaat voor > 113 (38
gew. %) uit bovenkleding en voor ruim 114 uit huishoudtextiel.
Grotere huishoudens hebben, zoals verwacht, grotere hoeveelheden was dan kleinere, en bij de vergelijking tussen huishoudens met (315-persoons) en zonder kinderen (tweepersoons) blijkt zelfs dat zij per persoon meer wasgoed hebben, doch dit
kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van zeer kleine kinderen. Om te
bepalen waar de wasfrequentie van huishoudens door wordt beïnvloed, is de vraag
gesteld wat het verschil is in wasgewoonten tussen huishoudens die veel en weinig
was hebben. Voor de vergelijking van huishoudens met en zonder kinderen blijkt
dat huishoudens zonder kinderen met een lagere frequentie en een minder gevulde
trommel wassen. De machine is bij de lagere temperatuur wassen even zwaar gevuld
als bij de huishoudensmet kinderen; ladingen van de tweepersoons huishoudenszijn
vooral lichter bij de wassen van 60°C of hoger. De lagere trommelvuilingen zijn geen
toeval. Het blijkt dat mensen vrij goed kunnen schatten hoe ver de machine geladen is. Een machine die volgens de respondenten halfvol is bevat ongeveer de helft
(gewichtshoeveelheid)van een volle machine; een 314 gevulde machine blijkt voor
314 gevuld. In hoeverre de hoeveelheid wasgoed werkelijk van invloed is op vuigewicht en wastemperatuur is bekeken door de respondenten van de tweepersoons
huishoudens te verdelen in drie groepen, met een laag, middelmatig en hoog gewicht
aan was.
Het gemiddelde vulgewicht van de wasmachine bij huishoudens met weinig was is
significant lager dan bij huishoudens met veel was. Er wordt uiteraard ook bij een
lager gewicht aan wasgoed minder vaak gewassen. Uit de data valt niet op te maken
dat huishoudens met weinig was hun toevlucht zoeken in wassen bij een lagerer%peratuur. De wat lagere gemiddelde wastemperatuur-b?j huishoudens &'weinig
wasgoed kan evengoed zijn veroorzaakt, doordat deze iiuishoudenseen anderebort
i
.
was verwerken, die lagere temperaturen vraagt.
Er is een beschrijvinggegeven-van de ma8gwaarop huish
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The relationship between the weight of bundry d
of the machine, tem
peratun and washing frequenties is investigated in householdswith md without
children. Households are aware of the degrec in which thw load their ma&
nes, but in genera1,they do not fdl them up. Households with a h mount of
Jamdry, ful their machines with significant iess tmtiks than households with a
high.amount of laundry. The more laundry, the bigger the ratio of houschold
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