Het waterverbruik thuis opnieuw onder de loep
(VEWIN-NIPO-onderzoek 1995)

Inleiding
In 1992 heeft het NIPO in opdracht van
en in nauwe samenwerking met de VEWIN
een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van het huishoudelijk watergebruik.
Doel van dit onderzoek was vooral, het
verkrijgen van goede grondslagen voor
het waterbesparingsbeleid en voorts als
afgeleide hiervan de verbetering van de
prognosemethoden voor het huishoudelijk
verbruik van water1).
Het onderzoek beantwoordde aan deze
doelstellingen terwijl daarnaast werd
afgerekend met allerlei algemeen gangbare
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maar onjuiste opvattingen over watergebruik. Zo kwam duidelijk naar voren
dat niet de gezinsverdunning oorzaak is
voor een toename van het watergebruik in
de laatste 20 jaar maar de in die periode
optredende kwaliteitsverbetering van de
woningen (douches, centrale verwarming)
en de ermee samenhangende gedragsveranderingen.
Ook bleek het hoofdelijk verbruik niet
inkomensafhankelijk; mensen met lage
inkomens gebruiken meer water thuis
dan de wat beter gesitueerden. Dergelijke
inzichten geven een belangrijke bijdrage
aan beleidsvorming op velerlei terrein.
De vergroting van dit inzicht, maar vooral
ook de behoefte de effecten van het waterbesparingsbeleid te beoordelen was aanleiding om in 1995 het onderzoek uit 1992
te herhalen en te verbeteren.
Deze verbeteringen waren om verschillende
redenen wenselijk. Zo bleken er regionaal
belangrijke verschillen in het watergebruik.
Terwille van een vergroting van het regionaal inzicht voor een regionaal waterbesparingsbeleid werd de steekproef, die
in 1992 1.000 gezinnen betrof, verdubbeld.
De vergroting van de steekproef opende
daarbij de mogelijkheid meer genuanceerde
inzichten te verkrijgen terwijl ook de kans
op toevallige vertekeningen werd teruggebracht.
Andere verbeteringen hadden betrekking
op de kennis over de capaciteit van de
keukenkraan en douche. Waren deze in
1992 ontleend aan door derden ingesteld
onderzoek, nu werden deze door eigen
waarneming vastgesteld. Tenslotte werd
') Daniels es Prognose van het huishoudelijk
waterverbruik en de effecten van waterbesparing
(H 2 0(25) 1994,p. 736-739).

nauwkeurig onderzocht voor welke doeleinden de keukenkraan gebruikt werd
en hoe lang deze voor ieder doel werd
gebruikt.
De consequentie van deze verbeteringen is
dat afbreuk werd gedaan aan de vergelijkbaarheid van de cijfers uit 1995 met die
van 1992.
Waterbesparingsbeleid heeft effect
Ook allijkt het waterverbruik in Nederland
in liters per hoofd per dag slechts teruggelopen van 135 liter tot 134,1 liter toch
is de invloed van het waterbesparingsbeleid duidelijk merkbaar.
Op grond van de door de betere kwaliteit
van het onderzoek verkregen inzichten
zou het verbruik in 1992 138,1 liter hebben
moeten bedragen. Door waterzuinig gedrag
is hierop 11,1 liter bespaard terwijl de
autonome toename van het watergebruik
7,1 liter bedroeg. Besparingen van zo'n
7,4 liter werden vooral gerealiseerd door
het korter douchen, de toepassing van de
zuinige douchekop en voorts door de toename van de toepassing en gebruik van
spoelonderbrekers in toiletten (3,3 liter).
Daar staat tegenover een, overigens te
verwachten, toename in het verbruik door
een hogere douchefrequentie (0,63 keer
per dag naar 0,68) en een 10% stijging in
het gebruik van de wasmachine.
TABEL I - Waterverbruik 1995vs. 1992.

Bad
Douche
Wastafel
Toiletspoeling
Handwas
Machinewas
Afwas (hand)
Afwas (machine)
Voedselbereiding
Overig

1992

1992
(herrekend)

1995

8,0
39,5
3,7
42,7
2,5
23,2
8,8
0,7
2,6
3,3

8,6
42,5
3,7
42,3
2,5
22,5
4,9
0,9
2,0
8,2

9,0
38,3
4,2
39,0
2,1
25,5
4,9
0,9
2,0
8,2

135,0

138,1

134,1

Bad
Het badverbruik is enigszins toegenomen
door een iets hogere frequentie van 0,18
versus 0,172. Evenals in 1992 heeft 34%
van de huishoudens een bad. Dit bad
komt meer voor bij grotere gezinnen en
hogere welstandsklassen. Deze groepen
baden dan ook meer dan gemiddeld en
gebruiken dienovereenkomstig meer water:
10,7 tot 12,8 liter voor 4- respectievelijk
5-persoonsgezinnen, 12 liter voor personen
uit de hoogste welstandsklasse. Aangezien
54% van de woningen in het zuiden van
het land over een bad beschikken ligt het
voor de hand dat de bevolking uit dit
landsdeel met 12,3 liter water meer dan
gemiddeld gebruikt. Kleine kinderen gaan
gemiddeld zo'n 4,7 keer per week in bad.

Douche
Het watergebruik voor het douchen
beweegt zich, ondanks de duidelijke invloed
van de zuinige douchekop en het kortere
douchen zich nog steeds op een hoog
niveau.
Dit ligt voor de hand. De invloed van de
betere woonomstandigheden die zich vooral
sinds het begin van de jaren zeventig
doet gelden, komt vooral naar voren in
het douchegedrag. Het zijn de jongere
generaties, die hun gehele leven met de
douche vertrouwd zijn, die zeer regelmatig
douchen (0,79 keer per dag) terwijl ouderen
ondanks het feit dat ze over een douche
beschikken in elk geval gedeeltelijk hun
gewoonten uit hun jeugd handhaven (65plussers douchen zo'n 0,60 keer per dag.)
Mensen uit de hoogste welstandsklasse
douchen vaker (0,76 keer) dan mensen uit
de laagste klasse (0,66 keer).
Terwijl de gemiddelde douchefrequentie
sedert 1992 van 0,63 tot 0,68 met 8% is
opgelopen is de gemiddelde doucheduur
met 8,1%afgenomen van 8,17 minuten
tot 7,5 minuten. Dit is een gemiddelde.
Als de haren worden gewassen gebruikt
men zo'n 25% meer tijd als zonder het
haren wassen. Het aantal besparende
douchekoppen nam in drie jaar toe van
13% tot 33%.Uit onderzoek is gebleken
dat uit een besparende douchekop gemiddeld 7 liter water per minuut komt en
uit een niet-besparende zo'n 7,8 liter per
minuut. Het effect van de besparende
douchekop lijkt gering. Dit is echter slechts
schijn omdat de besparende douchekop
zelden wordt gebruikt tezamen met de zeer
zuinige keukengeiser. Dit in aanmerking
genomen bespaart de zuinige douchekop
gemiddeld ongeveer 20%. Het besparend
effect van de zuinige douchekop wordt
enigszins teniet gedaan door een snelle
terugloop van de zuinige keukengeiser van
36% naar 30%. Deze wordt meer en meer
vervangen door warmwaterapparatuur met
een grotere capaciteit zoals de combiketel.
Behalve dat mensen thuis douchen gaan ze
ook nog buiten de deur douchen bij het
bedrijven van sport, op school, op het werk
enz. Gemiddeld gebeurt dat zo'n 0,06 keer
per dag. Dat lijkt weinig maar het is toch
goed voor dagelijks bijna 3 liter.
Opvallend zijn de regionale verschillen bij
het douchen. In Friesland is het doucheverbruik met 24,5 liter per hoofd per dag
zowel door de lage douchefrequentie
(0,49 keer per dag) als de relatief korte
douchetijd het laagst in Nederland.
Ook in Overijssel, Drenthe, Zeeland en
Noord-Brabant ligt het doucheverbruik
met zo'n 32 tot 342) liter duidelijk onder
het landelijk gemiddelde terwijl men in
Groningen met bijna 36 liter wat minder
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dan gemiddeld water gebruikt. In Overijssel, Noord-Brabant en Limburg wordt
dit klaarblijkelijk gecompenseerd doordat
men meer dan gemiddeld van het bad
gebruik maakt. Het douchegebruik in
Noord- en Zuid-Holland en in Gelderland
is met 42 à 45 liter hoger dan het landelijk
gemiddelde van 38,3 liter.
Wastafel
Het aantal wastafels is toegenomen. Werd
in 1992 in 80% van de woningen één
wastafel aangetroffen, nu is dat 95%. Men
wast zich nu 1,08 keer bij de wastafel in
plaats van 0,97 maal, een lichte toename
dus. De oorzaak kan liggen in de neiging
tot waterbesparing aangezien bij het wassen
bij de wastafel relatief weinig water wordt
gebruikt. Het gegeven dat ongeacht de
leeftijd dit wassen bij de wastafel is toegenomen wijst daarop.
De tot dusver gevoerde acties tot het sluiten
van de kraan bij het tandenpoetsen of
scheren blijken niet aan te slaan. Sedert
1992 is er vrijwel niets veranderd.
Toiletspoeling
Het waterverbruik voor toiletspoeling is
teruggelopen met 3,3 liter. Dit is het gevolg
van de toename van spoelonderbrekers op
de toiletten. Dit aantal is sinds 1992 met
9% toegenomen tot 35%.Tussen jongeren
en ouderen bestaat nog steeds een groot
verschil in de gebruikte hoeveelheden
water. Jongeren beneden de 17 jaar
gebruiken zo'n 32 liter terwijl 65-plussers
46,7 liter gebruiken.
Bij regionale vergelijking van het watergebruik voor toiletspoeling zou men geen
verschillen mogen verwachten. Toch is dat
het geval. In Overijssel (46%), maar meer
nog in Friesland (48%) is zo'n spoelonderbreker aanwezig tegenover 39% gemiddeld
in Nederland. Kennelijk hebben de intensieve campagnes van de waterleidingbedrijven in deze provincies succes.
Overigens moet vermeld worden dat de
hoogste welstandsklasse met 36 liter beduidend minder water voor toiletspoeling
gebruikt dan de laagste met 45 liter. De
oorzaak is vooral gelegen in de frequentie
van het toiletgebruik dat in de hogere
welstandsklasse zowel in het weekend als
door de week lager is.
De hogere welstandsklassen zullen meer
buitenshuis vertoeven.
2

) Groot-Marcus es berekenen voor Noord-Brabant
douchehoeveelheden die beduidend lager zijn door
met name de gemiddelde kortere douchetijd. De
oorzaak hiervan is vooral dat het warme water wordt
geleverd door elektrische boilers die een beperkte
capaciteit hebben. Gezinsleden zullen daardoor
korter douchen. Ook zijn de leidingverliezen
geringer als gevolg van het ontbreken van opwarmtijden (H 2 0 (25) 1995,p.766).

Was en vaatwas
De wasmachine komt voor in 94% van
de gezinnen. Slechts bij jongeren en
65-plussers is de penetratiegraad lager
(78% respectievelijk 90%). De gebruiksintensiteit is toegenomen. Gebruikte men
in 1992 23,2 liter per hoofd per dag, nu is
dit 25,5 liter.
Hoewel de wasmachine zuiniger wordt, is
dit nog niet in de verbruikscijfers terug te
vinden. Gebruikte een wasmachine in 1992
100 liter per beurt, thans is dat 97 liter.
De verwachting dat dit verder terugloopt
lijkt gerechtvaardigd. Er zijn al tal van
wasmachines op de markt die 60 liter of
nog minder gebruiken.
Het watergebruik voor de handwas liep
terug van 2,5 liter naar 2,1 liter per hoofd
per dag. De oorzaak is de toename van
het gebruik van de wasmachine in eenpersoonshuishouden veelal gevormd door
jongeren en 65-plussers.
De vaatwasser is enigszins in opmars.
Beschikte in 1992 13% van de huishoudens
over zo'n apparaat, nu is het 17%. Daarbij
wordt het vooral als luxe artikel beschouwd.
In de hoogste welvaartsklasse heeft 30%
van de huishoudens een vaatwasser. De
groei evenwel ligt bij de lagere welstandsklassen.
Overig gebruik
In het onderzoek van 1992 werd het
gebruik voor voedselbereidingen en overige
doeleinden gebaseerd op onderzoek dat
derden hadden ingesteld. De uitkomsten
bleken weinig bevredigend zodat besloten
werd in 1995 eigen waarnemingen te doen.
Aan de ondervraagde personen werd
gevraagd voor een dag te noteren
- hoe lang de kraan openstond;
- of het individueel of gezinsgebruik
betrof;
- het gebruiksdoel;
- of koud of verwarmd water werd getapt.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld
naar de tapsnelheid. Deze bleek 5,8 liter
per minuut.
Het gemiddeld gebruik bij de keukenkraan
in liters per hoofd per dag kwam uit op
15,1 liter waarvan 4,9 liter voor de afwas,
2 liter voor voedselbereiding en 8,2 liter
voor overige toepassingen (handen wassen,
reiniging etc).
Zoals te verwachten varieert hier het
gebruik sterk afhankelijk van de gezinsgrootte. Zo gebruikt een eenpersoonshuishouden bijna 18 liter per hoofd per dag
bij de keukenkraan, terwijl een 4-persoonshuishouden met 11 liter per hoofd per dag
volstaat.
Het is opvallend dat met name in Flevoland het gemiddelde gebruik bij de

keukenkraan voor de 'overige toepassingen' met ruim 16 liter dubbel zo
hoog is als elders. Vooralsnog ontbreekt
hiervoor een verklaring.
Diversen
Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd die bijdraagt aan het
inzicht. We willen u deze informatie niet
onthouden. Zo is het opvallend dat mannen
met 136,6 liter per hoofd per dag meer
water gebruiken dan vrouwen met 131,3
liter per hoofd per dag. Kinderen tot
12 jaar zitten met 123,8 liter per hoofd
per dag duidelijk onder het gemiddelde.
De leeftijdsgroep tussen 13 en 34 jaar
gebruikt tussen de 141 en 143,6 liter per
hoofd per dag terwijl de leeftijdsgroepen
daar boven een wat beperkter verbruik
kennen (55 jaar en ouder ± 130 liter per
hoofd per dag).
Ook dit onderzoek bevestigt de gedachte
dat een dalende gezinsgrootte niet leidt tot
een opvallende stijging van het hoofdelijk
gebruik. In een eenpersoonshuishouden
gebruikt men 137,4, in een tweepersoonshuishouden 138,6 en in een driepersoonshuishouden 136,2 liter per hoofd per dag.
Slechts bij grotere huishoudens daalt het
verbruik aanzienlijk: vierpersoons 129,4
liter, vijfpersoons 123,3 liter. Dit laatste is
vooral een gevolg van het lage gebruik
door kinderen.
Van belang is zonder meer, dat in de laagste welstandsklasse het verbruik met
139,4 liter duidelijk hoger is dan in de
hoogste welstandsklasse (125,6 liter). Dit
wordt vooral veroorzaakt door het toiletgebruik en in het gebruik bij de keukenkraan. Men is vaker thuis. Ook woont men
in oude huizen met ouderwetse toiletten.
Ook per provincie blijken opvallende
verschillen. Zo is in Friesland het gebruik
met 109,5 liter zeer laag. Groningen,
Overijssel, Utrecht en Zeeland zitten tussen
de 120 en 130 liter, Drenthe, Noord- en
Zuid-Holland, Brabant en Limburg tussen
de 130 en 140 liter. In Gelderland gebruikt
men 142,4 liter terwijl Flevoland met
146,2 liter de kroon spant.
Om enigszins zicht te krijgen op de effecten van de toename van het aantal buitenlanders in ons land is de steekproef
uitgebreid met 87 allochtonen. Deze
gebruiken gemiddeld 168,8 liter per dag
terwijl autochtonen gemiddeld 133,2 liter
gebruiken. Dit ligt in het hoger douchegebruik, in de handafwas en tenslotte het
overig gebruik.
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Afb. 3 - Het doorrekenen
van een regionaal watersysteem,eenpolier eneen
stedelijkgebiedkan worden
uitgeroerd met één modellensysteem, waardoor
onderlinge interacties
inzichtelijk worden
gemaakt en de afstemming
tussen de betrokken
beheerders wordt
bevorderd.

Tot slot
Friesland zal niet op de kop gaan wat
functies en normen voor het water betreft.
Op veel bestaande situaties zal verder
geborduurd worden, nu weliswaar met het
watersysteem als ingang. Echter hiaten in
het Eerste Waterhuishoudingsplan zullen
worden opgevuld en kansen benut om het
water uitgebalanceerd ten dienste te laten
staan van de vele wensen die mens en
omgeving hebben.

1. Polder- enboezemstelsel Noord-Holland
2. Polder Heerhugowaard
3. Stad Heerhugowaard

Uiteindelijk zal de beoogde samenwerking moeten leiden tot een platform
van waaruit de modelontwikkelingen
kunnen worden gestuurd, met als
uiteindelijke doel te komen tot een
informatie- en modellensysteem,
waarmee Integraal Waterbeheer verder
gestalte kan worden gegeven en
dat voldoet aan de eisen van het waterbeheer van de volgende eeuw.

Waterverbruik thuis
• Slot vanpagina 279.
50% van de bevolking vindt het water
goedkoop; 28% heeft geen mening terwijl
22% het tamelijk duur vindt.
Opvallend is dat 58% van de bevolking
te kennen geeft niet te weten hoeveel
water men gebruikt. Wie dat wel zegt te
weten, slaat met een gemiddeld antwoord
van 450 liter per hoofd per dag de plank
flink mis.
Zou de prijs van water de helft lager
worden dan zou 96% van de bevolking
niet meer gebruiken terwijl als de prijs
zou verdubbelen 49% niet zou besparen
en 38% een beetje.

De uiteindelijke keuze van functies wordt
door de provinciale politiek gemaakt. In
1999 zullen de resultaten van dit proces
zichtbaar worden in het Tweede
Waterhuishoudingsplan Friesland. In een
Integraal Beheersplan Water Friesland,
rond dezelfde periode voorzien, zullen de
waterschappen aangeven hoe het dan
ontwikkelde beleid vertaald wordt naar de
beheerspraktijk.
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Tenslotte en dat is niet onbelangrijk om
te weten 85% van de bevolking staat
positief ten opzichte van het waterspoor.
Dit waterspoor is het stelsel waarbij rioolbelasting en zuiveringsheffing niet als
een vast bedrag per jaar in rekening
wordt gebracht maar als een bedrag per
afgenomen m 3 water.

• •

•

Watersystemen
• Slot vanpagina 289.
gebruik, water en milieu. Door de watersysteembenadering zal deze belangenafweging meer fundament hebben.
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found that recovery of groundwater dependent
(semi-)natural vegetation is possible only if
calcareous (deep) groundwater reaches the rootzone. In hydro-ecological recovery projects it is
therefore crucial to be able to predict the effects of
hydrological measures on the shallow groundwater
quality.
In this context the concept of a rain water lens is
used. A rain water lens is defined as a thin, shallowlayer of nutrient-poor, acid groundwater similar to
rain water, on top of m o r e mineralised groundwater of different origin.
In this article a simple model is presented to
simulate the behaviour of a rain water lens. Results
of an application of the rain water lens model in
the brook forest reserve 'de Z u m p e ' near
Doetinchem in the eastern part of the Netherlands
are presented. It is concluded that the rain water
lens model is a useful tool for a wide range of
hydro-ecological recovery projects in the
Netherlands.

