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Nationaal praktijkonderzoek warm water 1996

Warm water eindelijk gemeten in de
praktijk
Eind vorig jaar is het VEWIN/NIPOonderzoek over het waterverbruik thuis
gepubliceerd. Hierin heeft u kunnen lezen
dat het huishoudelijk watergebruik op een
iets lager niveau lag dan in 1992.
Ofwel 135 liter/persoon/dag in 1992 versus
134,1 liter/persoon/dag in 1995. Op grond
van de door de betere kwaliteit van het
onderzoek verkregen inzichten zou het
verbruik in 1992 138,1 liter hebben moeten
bedragen (Tabel I). Hierbij valt vooral op
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Aangezien dit in het verleden op zeer
beperkte schaal gebeurde en zelfs gesimuleerd moest worden, is nu voor een
gedegen aanpak gekozen. Gezien de
gemeenschappelijke belangen en de
recente NIPO-studie zijn VEWIN en
Kiwa benaderd om plaats te nemen in
de projectgroep die deze proef begeleidt.
Gas voor warm water
De gasverbruiken voor warmtapwatervoorziening worden zoals hierboven aangegeven, niet direct gemeten, maar
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dat het watergebruik voor douches met
ruim 4 liter is afgenomen. De verklaring
hiervoor moet vooral in gedrag gezocht
worden. De douchefrequentie van de
respondenten nam toe terwijl de douchetijd korter werd. De toename van de
toepassing en gebruik van de spoelonderbreker in toiletten heeft ook een besparing
opgeleverd. Het waterverbruik voor de
wasmachine is echter toegenomen.
Per saldo is het verbruik gedaald met 4
liter/persoon/dag.
TABEL I - Drinkwaterverbruik volgens hel
VEWIN/NIPO onderzoek.
1992
1992
liters
liters
(herrekend)
Bad
8,0
8,6
Douche
39,5
42,5
Wastafel
3,7
3,7
Toiletspoeling
42,7
42,3
Wassen, hand
2,5
2,5
Wassen, machine
23,2
22,5
Afwassen, hand
8,8
4,9
Afwassen, machine
0,7
0,9
Voedselbereiding
2,6
2,0
Overig
3,3
8,2
Totaal
135,0
138,1

1995
liters
9,0
38,3
4,2
39,0
2,1
25,5
4,9
0,9
2,0
8,2
134,1

De publicatie van deze resultaten viel
samen met de opstartfase van een grootschalig praktijkonderzoek op het gebied
van warm water door de energiesector.
De NV Nederlandse Gasunie en de
koepelorganisatie voor energiebedrijven,
EnergieNed, wilden hun verbruiksformules
voor de bepaling van het gasverbruik voor
warmtapwaterbereiding opnieuw ijken.

berekend aan de hand van een aantal
gedragselementen. Dit gebeurt door het
jaarlijks Basisonderzoek Aardgas Kleinverbruik (BAK, zie Tabel II). De formules
maken gebruik van gemiddelde gezinsgrootte, het aantal douches en het aantal
baden worden verwerkt. In de formules
zijn echter ook enkele wegingsfactoren en
constanten opgenomen, die sterk afhankelijk zijn van de prestaties van het toestel
en de binnenhuisinstallatie.
Waarom nieuwe formules?
Bij het berekenen van het gemiddelde
verbruik voor de bereiding van warm
water, passen Gasunie en EnergieNed
momenteel een standaardformule toe.
Anders dan bij bijvoorbeeld kookapparatuur, is toestelinnovatie bij warmwatertoestellen duidelijk van invloed op de
verbruikscijfers (Tabel III). Tot nu toe

is technische innovatie echter niet als
variabele in de formule opgenomen.
In de onlangs gestarte praktijkproef wordt
daarom de technische stand van zaken
geïnventariseerd met als doel de verbruiksformule flexibeler te maken. Behalve de nu
toegepaste gedragselementen (douche, bad
etc), zal dan ook een toestelafhankelijke
variabele worden opgenomen. De in de
proef gesignaleerde gedragsaspecten zullen
met gegevens uit het VEWIN/NIPOonderzoek gecomplementeerd worden.
Metingen uit de praktijk
De steekproef voor de metingen is zo
opgezet dat deze representatief verdeeld is
over sociale lagen van de bevolking en over
verschillende toestellen. Na een pilot bij de
energiebedrijven Obragas en Intergas en
het waterleidingbedrijf Oost-Brabant
(WOB) worden nu over heel Nederland
verspreid gasmeters, tappingentellers en
speciale warmwatermeters uitgezet bij meer
dan driehonderd huishoudens. Zo wordt
per huishouden gemeten hoeveel water er
door een warmwaterbereidingstoestel heen
gaat, hoe deze volumestroom verdeeld
wordt tussen keuken, badkamer en andere
tappunten en hoeveel tappingen er per dag
plaatsvinden. In totaal wordt er gedurende
2 maanden continu gemeten.
Circa 50 huishoudens wordt langer
bemeten om na te gaan of het warmwatergebruik ook seizoensinvloeden kent.
De huishoudens vullen zelf een vragenformulier in en houden dagboekjes bij.
Daarnaast inventariseert de monteur van
het energiebedrijf de situatie ter plekke
ook nog eens. Op die manier levert de
proef ook informatie over de betrouwbaarheid van schriftelijke enquêtes.
Aan het praktijkonderzoek doen naast
Obragas en Intergas de energiebedrijven
ENW Kennemerland, ENW Kop NoordHolland, GCN, GGR-GAS, NRE en Nuon
mee. De overige deelnemende waterleidingbedrijven zijn Noord-West-Brabant
(WNWB), Gelderland (WMG), MiddenNederland (WMN), Noord-Holland

TABEL II - Dehuidige verbruikrelaties voordewarmwatertoestellen.
Const.
Gez.fact.
Douches
Keukengeiser:
+ 28,97* X' +
99,4
9,14 * X2
Badgeiser:
130,5
+ 28,97* X' + 18,29 * X2
Combi-tap:
175,0
+ 28,97* X' + 18,29 * X2
Combi-vat:
187,9
+ 27,58* X'
+ 19,07* X2
Gasboiler:
250,0
+ 28,97* X'
+ 20,02* X2

Baden

=

+
+
+
+

29,79*X3 =
29,79* X3 =
28,37* X3 =
29,79* X3 =

Verbruik 1996
255 m' gas
465 m3 gas
500 m3 gas
545 m3 gas
630 m3 gas

Hierbij is:
X': De gezinsfactor (afgeleid van de omvang van het huishouden).
X2: Het aantal douches per week in het huishouden.
X3: Het aantal baden per week in het huishouden.
TABEL III - Totaalgasverbruik voorwarmwaterin Nederland.
1992
1993
Totaal (miljoen m3 gas)
2262
2363

1991
2426

1995
2542

546

BAK, eenfenomeen binnen de
energiesector
Het Basisonderzoek Aardgas Kleinverbruik
(BAK) iseenjaarlijks terugkerend schriftelijk
onderzoek van Gasunie enEnergieNed
onder zo'n 3300 huishoudens inNederland.
Hetonderzoek richt zich niet uitsluitendop
verbruikscijfers, maar inventariseert ookde
aanwezige apparatuur en brengt consumptiepatronen engedragselementen inbeeld.
Hetpanel van BAK-respondenten vormt,
geletopopleidingsniveau,leeftijd,woonplaats en gezinsgrootte,eengoede
afspiegeling vandeNederlandse bevolking.
!ntotaal gebruikten deNederlandse huishoudensvorig jaar 12,2miljard kubieke
meter aardgas.

rapportage over eindresultaten wordt rond
de jaarwisseling verwacht.
• • •
Summaries
• End ofpage 519.
1991to 1995thesubmerged vegetation isgradually
changing. Charophytes began tospread overthe
lake (from 28hain 1991 to 535hain 1995). High
transparency occurred over the Chara meadows,
possibly asaresult ofincreased net sedimentation
in these areas.Thedevelopment ofthe Charophytes
was initiated bythebiomanipulation, but the
expansion ofthe Charophytes continued alsoin
the years thereafter. Biomanipulation mightbe
considered, only ifthe expansion ofthe Charophytes
stops.

Gemiddeld gasverbruik per huishouden (m3).
Jaar
1992
1993
1994
1995

Koken
70
70
65
65

Warm
water Verwarming Totaal
1635
2140
435
450
1620
2140
445
1640
2150
1610
2130
455

Gemiddeld gasverbruik perhuishouden (m3)
ngofkoken.Hetgasverbruik voor kokenis
een relatief klein deelvan hettotale verbruik
en isalenkele jaren vrijwel constant.
Het gemiddelde verbruik voor warm water
schommelt al enkelejaren rondde 450
kubieke meter perhuishouden perjaar.
Detoenamevanzwaardere apparatenen
vooraldecombl-toesteilenzou een stijging
van hetverbruik aannemelijk maken doorde
toename vandehoeveelheidwater dat per
minuut verwarmd kanworden,maardie
wordt blijkbaar gecompenseerd doorde
invloedvantoestelinnovatie. Zozijnbij
moderne apparaten de waakvlamverliezen
(algauw 80tot100 kuub per jaar) veel
kleiner ofhelemaal afwezig.
TABEL- Penetratie warmwatertoestellen op
gas (%).
Keuken-• B a d - Gas- Combi Collecgeiser geiser boiler vat\tap tief
17
31
5
1991 31
5
1992 29
17
34
4
4
1993 26
16
3
39
5
1994 25
4
41
6
16
1995 21
46
7
15
3

(PWN) en Zuid-Kennemerland (WLZK).
De resultaten, vooral op het gebied van
gedrag, worden vergeleken met het onderzoek van VEWIN en NIPO naar de waterconsumptie bij 2000 huishoudens in
Nederland.
Het eerste doel van het praktijkonderzoek
is een goede inventarisatie van de
verbruikscijfers voor warm water en corresponderende gasverbruikscijfers van de
huidige warmwatertoestellen. In tweede
instantie moet de proef ook formules
opleveren die toestelinnovatie op een
eenvoudige manier zichtbaar maken in het
gemiddelde gasverbruik. Het praktijkonderzoek wordt eind 1996 afgerond. De

H 2 0(29) 1996,nr. 18; 539
M.P.GRIMM:
Fish populations inthelakes WolderwijdNuldernauw and Veluwemeer-Drontermeer
The lakesWolderwijd-Nuldernauw and VeluwemeerDrontermeer harbour unbalanced fish populations.
Predator biomass istoolow. Enhancement ofthe
predator fish population isaimed atbyamelioration
of pike habitat. Thepresent pike biomass (5kg/ha)
remains atenfold less than preferred. Thelackof
flooded marshlands inwinter andspring and the
too limited area overgrown with submerged
vegetation areconsidered theprinciple factorsfor
this unwanted situation. Tocompensate forthelack
of nursery areas,thelack ofrefuge for cannibalism
and thelack ofsubmerged vegetation, it is
recommended tosupply: 1)extra nursery areaby
excavating pools orbycreation ofmanaged marshes;
2) extra refuge byreedbelts oringrowing shrubs;
3) extra submerged vegetation byenhancementof
the conditions forplants byremoving fishes.
To prevent immigration from adjacent lakesthe
installment offishscreens is recommended.
H 2 0 (29) 1996,nr. 18; 541
M. H.M. RAATS andA.J. G.VAN DIEMEN:
Electrokinetic dewatering ofwaste sludge
Increasing volumes ofwaste sludges, strong
environmental awareness andstringent legislations,
impose increasing demands upon conventional
sludge dewatering equipment. Therefore theneed
for alternative dewatering methodes arises. The
applicability ofelectrokinetic dewatering ofwaste
slurries hasbeen studied extensively. Afull scale
electrokinetic beltpress hasbeen developedand
tested onalocation fordrinking water production.
Full-scale experiments proved theapplicabilityof
electrokinetic dewatering forthealuminium sludge
investigated. Drysolids content increased from
17% (wt/wt) to24% (wt/wt) atrelativelylow
energy consumption (±60k\X'h perton dry
solids).Moreover, filterbelt fouling was reduced
drastically. Additional laboratory experiments
indicated that electrokinetic dewatering can be
effective indewatering iron-sludge, sewage
treatment plant sludge, andfresh water dredging
sludge.

CallforPapers

Dr.Maarten Schalekamp
Prijs
De International Water Supply Association
(IWSA) heeft de Maarten Schalekamp

Award ingesteld als erkenning van de
bijdrage van dr. Maarten Schalekamp aan
wereldwijd begrip en samenwerking in de
watervoorziening. Zijn zorg en betrokkenheid richtte zich speciaal op die gebieden
van de wereld die een tekort hebben aan
voldoende en betrouwbaar drinkwater en
op verbetering van het drinkwater in
deze gebieden. Dr. Maarten Schalekamp
was voorzitter van de IWSA van 1982 tot
1984. De volgende Maarten Schalekamp
Award zal worden uitgereikt tijdens het
21e rWSA-wereldcongres in Madrid in
Spanje in 1997.
Er worden twee prijzen uitgereikt, te weten:
een prijs van 1.000 pond voor papers die al
recent mee hebben gedaan in competities,
georganiseerd door verenigingen in de bij
de IWSA aangesloten leden, of papers
speciaal voor de Award geschreven;
een prijs van 500 pond voor papers van
studenten.
Om in aanmerking te komen voor de
prijzen moeten de papers 5.000 à 8.000
woorden bevatten, worden ingediend via
de IWSA Corporate Member of het
Nationaal Comité, technisch en wetenschappelijk verantwoord en bruikbaar in
de wereld van de drinkwatervoorziening.
De papers moeten vóór 30 april 1997
ingeleverd zijn in het Engels bij de IWSA.
Nadere informatie en voorwaarden voor
deelname zijn verkrijgbaar bij IWSA,
1 Queen Anne's Gate, Londen,
SW1H 9BT, Great Britain.

TUDelft
Nieuws uitdevakgroep
Waterbeheer, Milieu-en
Gezondheidstechniek
Afstudeercolloquia
Drinkwater
De Vakgroep Waterbeheer, Milieu en
Gezondheidstechniek houdt op 13 en 20
september 1996 bij de Faculteit der Civiele
Techniek, TU Delft twee afstudeercolloquia
Drinkwater.
Afstudeercolloquium Industriewater
Datum: 13 september 1996
Plaats: Technische Universiteit Delft
Faculteit der Civiele Techniek,
Stevinweg 1,2628 CN Delft, zaal G
Programma
15.00 uur: Welkomstwoord door prof.
ir.J. C. van Dijk
15.05 uur: Afstudeervoordracht van
C. D. M. Nijsse
Titel: Industriewatervoorziening Cerestar
Afstudeerbedrijf: DELTA Nutsbedrijven

