Nationaal praktijkonderzoek warm water 1996

Inleiding
Het in september 1996 in H 2 0 (18/96)
gepresenteerde praktijkonderzoek warm
water is afgerond. Van oktober 1995 tot
en met januari 1997 heeft het onderzoek
plaatsgevonden. Bij 207 huishoudens
hebben gas- en watermetingen plaatsgevonden. Het onderzoek werd uitgevoerd
door de energiebedrijven GCN, GGR-Gas,
ENW Kop Noord-Holland, Intergas, NRE,
NUON en Obragas onder begeleiding van
een projectgroep bestaande uit EnergieNed,
Gasunie, Kiwa en VEWIN. Doel van het

een inventarisatie van onder andere de
leidinglengtes naar keuken en badkamer,
de warmwatertemperatuur aan de kraan en
de wachttijd voor water van 40°C door een
monteur. Afhankelijk van de situatie
werden één of meer watermeters geplaatst.
In sommige gevallen werd het warm water
voor keuken en badkamer apart gemeten,
soms alleen het totaal warm water. Om de
huishoudens vergelijkbaar te maken is al
het water dat door het toestel stroomt
omgerekend naar 60°C. De resultaten in
de tabellen betreffen altijd water van deze
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onderzoek was om per toesteltype een
goede indruk te krijgen van het water- en
gasverbruik ten behoeve van warm water.
Ook was inzicht gewenst in de factoren die
dat gebruik beïnvloeden, zoals onder meer
de aanwezigheid van vaatwassers, de
leidinglengte en het douche- en badgedrag.
De aldus verkregen formules voor het
gasverbruik vormen de nieuwe BAKformules*). Deze formules zullen worden
aangevuld met informatie uit de BAKenquête (3000 huishoudens) over toestelen vaatwasser penetraties en de douche- en
badfrequenties. Zo kan in de komende
jaren het gasverbruik voor warm water
worden bepaald. De resultaten van het
onderzoek zijn vergeleken met het in 1995
in opdracht van VEWIN door NIPO gehouden onderzoek naar het watergebruik
onder 2000 personen/huishoudens. Dit
onderzoek betrof het totaal huishoudelijk
watergebruik zonder onderscheid naar
warm of koud en op basis van een inventarisatie van gedragsparameters. In samenwerking met de Interfacultaire Vakgroep
voor Energie en Milieu (IVEM) van de
Rijksuniversiteit Groningen, in de persoon
van drs. B. Daniels, kon uit de
VEWIN/NIPO cijfers het aandeel warm
water worden geschat.

temperatuur. De toestellen die bij het
onderzoek zijn betrokken zijn de keukengeiser, de douche/badgeiser, de combi-tap,
de combi-vat en de gasboiler. Gedurende
de meetperiode, gemiddeld per huishouden
zo'n twaalf weken, hield het huishouden
een dagboek bij waarin per week het aantal
douches en baden werden genoteerd en de
meterstanden. Gemeten is in de provincies
Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en
Noord-Brabant.
Verbruik in 1996
Door de formules van het praktijkonderzoek te combineren met de BAK-enquête
van 1996 kan het totaal warmwatergebruik
van de Nederlandse bevolking worden
bepaald. Omdat 15%van de bevolking
door een elektrische boiler of collectief
systeem van warm water wordt voorzien is
voor deze groep een schatting gemaakt.
Aangenomen is dat het gebruik van de
elektrische boiler overeenstemt met dat
van een badgeiser (het op één na zuinigste
toestel) en dat van een collectief systeem
met dat van de gasboiler (het minst zuinige
toestel).
Verrassend is dat het warmwatergebruik

aanzienlijk lager blijkt te zijn dan volgens
de oude BAK-formules. Namelijk 35,3
liters per persoon per dag (tabel I), waar
de oude formules met 47,1 liter per
persoon per dag maar liefst 11,8 liter
hoger uitkomen. Het grote verschil zit in
het badkamergebruik. De oude formules
gaan uit van een fors hoger aantal liters per
douche. De keuken is echter licht gestegen,
van 11,2 naar 12,8 liter per persoon per
dag.
De nieuwe cijfers stemmen aardig overeen
met de gegevens uit VEWIN/NIPO, dat
met 36 liter per persoon per dag slechts
1 liter hoger uitkomt. Zowel in VEWIN/
NIPO als in de praktijkproef zijn het aantal
douches en baden met een dagboekje
bijgehouden. Ook is vooraf gevraagd een
schatting te geven van de douche- en
badfrequentie. In beide onderzoeken doet
zich het fenomeen voor dat de schatting
vooraf hoger uitvalt dan het werkelijk
gemeten aantal volgens de dagboekjes. In
de praktijkproef 15%en bij VEWIN/NIPO
zelfs 17%.Het aantal douches en baden in
het BAK is gebaseerd op schattingen en
daarom zullen de douchegegevens uit het
BAK worden vermenigvuldigd met een
factor 0,85.
Gezinsgrootte en toestel
Het warmwatergebruik neemt af met
de gezinsgrootte (tabel II). In een éénpersoonsgezin is het 45 liters per persoon
per dag (l/p/p/d) tegen slechts 29 l/p/p/d
in een huishouden van vijf of meer
personen.
TABEL II - Warm watergebruik insamenhangmet de
gezinsgrootte (litersperpersoonperdag).
2
3
4
Aantal personen
1
>5
Warm watergebruik 44,9

38,6

35,5

31,3

29,0

Het gebruik per persoon per dag op
toestelniveau varieert van 29,4 liter voor
de keukengeiser tot 44,2 liter voor de
gasboiler (tabel III). De keukengeiser heeft
in de steekproef een penetratie van 20,1%.
In het totaal verbruik is het aandeel 14,4%,
terwijl de badgeiser met de lagere penetratie van 15,3%op een hoger aandeel
uitkomt namelijk 16%.De combi-toestellen komen met hun gezamenlijke
penetratie van 48% uit op een totaalaandeel van 52,9% en nemen daarmee
ruim de helft van het warmwatergebruik

TABEL I - Warmwatervcrbruikperpersoon enperhuishouden in1996(litersperdag)
Keuken
Badkamer

Samen

Opzet van het praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek bestond uit een
enquête, ingevuld door het huishouden en

Nieuweformules:
Warm water per persoon per dag
Warm water per huishouden per dag

12,8
31,0

22,5
54,8

35,3
85,7

*) Jaarlijkse enquête Basisonderzoek Aardgas
Kleinverbruik, EnergieNed.

Oudeformules:
Warm water per persoon per dag
Warm water per huishouden per dag

11,2
27,1

35,9
87,3

47,1
114,4
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TABEL III - Gegevenspertoestelvooroude en nieuweBAK-formulcs (warmwater inlitersperpersoonperdag).
Combi-tap

Combi-vat

Gasboiler

Penetratie %
Gezinsgrootte

13,8
2,06

20,1
2,10

15,3
2,70

38,6
2,50

9,4
2,90

2,8
2,62

100
2,43

Warm water
Aandeel totaal %

39,0
13,0

29,4
14,4

33,2
16,0

36,0
40,4

39,3
12,4

44,2
3,8

35,3
100

Oude formules:
Warm water
Aandeel totaal %

53,1
13,2

25,4
9,4

47,9
17,3

52,1
44,0

52,7
12,5

56,4
3,6

47,1
100

Overig

Keukengeiser Badgeiser

voor hun rekening. In vergelijking met de
oude BAK-formules zijn alle toestellen
flink omlaag gegaan met uitzondering
van de keukengeiser, die naar boven is
bijgesteld.

proef bleek was dat wel het geval voor de
vaatwasser. De aanwezigheid van een
dergelijk apparaat leidt tot 30% minder
warmwatergebruik in de keuken. Bij een
gemiddelde gezinsgrootte leidt dit tot een
besparing van 4 liter per persoon per dag.
Tevens zijn van invloed de stijgende
bevolking en de dalende gezinsgrootte.
Het effect van al deze factoren (tabel V)
is een stijging van 520 miljoen liter per dag
in 1993 naar 547 miljoen liter per dag in
1996.
Een stijging van 5,1%.Deze stijging is
voor 1,7% toe te schrijven aan bevolkingsgroei en voor 3,4% aan het toegenomen
gebruik per persoon. De vervanging van
de zeer zuinige keukengeiser door de
aanmerkelijk meer verbruikende combiketel is hiervoor een belangrijke reden.
Tevens moet worden opgemerkt dat door
een éénmalige andere vraagstelling in het
BAK-onderzoek de douchefrequentie in
1996 t.o.v. 1995 met 15% is gestegen.
Dit veroorzaakte vermoedelijk een stijging
van 2%. Zonder deze stijging zou de

Trend in de tijd
Verschillende ontwikkelingen doen zich
voor. Ten eerste worden veel keukengeisers vervangen door de meer comfort
biedende, zwaardere combi-toestellen wat
een stijging van het warmwatergebruik
impliceert. Daarnaast worden steeds meer
spaardouches geplaatst en rukt de vaatwasser in snel tempo op.
Tabel IV geeft de penentratiegraden.
In de praktijkproef bleek nauwelijks een
effect van de spaardouche vast te stellen.
Omdat in het VEWIN/NIPO-onderzoek
een besparing van 10% werd gevonden is
toch enige besparing aangenomen.
Voor de combi's en gasboiler is die op 7%
gesteld. Voor de geisers is geen besparing
aangenomen. Waar het effect van de spaardouche niet al te duidelijk uit de steek-

TABEL IV - Diverse penetratiegraden in procenten en gasverbruik
Overig
1993
16,4
1994
15,3
1995
14,6
1996
13,8
1996 (gas) n.v.t.

Keukengeiser Badgeiser
25,5
25,1
21,2
20,1
262

16,1
15,6
15,3
15,3
338

Totaal

in m3 in 1996.

Combi-tap Combi-vat
31,7
33,0
37,8
38,6
383

Gasboiler Vaatwasser Spaardouche

7,4
7,5
8,1
9,4
445

2,9
3,6
3,0
2,8
566

14,5
16,7
21,1
25,7
n.v.t.

20
26
33
42
n.v.t.

TABEL V - Ontwikkeling van het warmwatergebruik (60°CJ.
1993

1994

1995

1996

2,478
15.239

2,431
15.342

2,441
15.424

2,431
15.494

Warm water per persoon per dag
Totaal warm water in m 3 per dag

34,1
520.000

33,7
517.000

33,9
523.000

35,3
547.000

Oude BAK-formules:
Warm water per persoon per dag
Totaal warm water in m ' per dag

42,1
642.000

41,7
640.000

42,9
662.000

47,1
730.000

1,60

1,55

1,59

1,84

Gezinsgrootte (cbs)
Aantal personen (* 1000)

Aantal douches per huishouden per dag

TABEL VI - Het aantal tappingen in samenhang

met de wachttijd per toestel aan

Warmwatertoestel voor keukenwater

tappinger per persoon per&i 'g
6,3
7,7
7,8
12,7
15,0

Keukengeiser
Badgeiser
Combi-tap
Combi-vat
Gasboiler

Aantal

*) Het betreft hier vooral keukengeisers die niet boven het aanrecht hangen.

de keukenkraan voor 40 °C.
Wachttijd 40°C in
32,6*)
29,3
29,3
14,7
15,9

seconden

toename in gebruik per persoon 1,4%
bedragen in plaats van 3,4%.
Wachttijden en leidingverlies
Het gebruikelijke uitgangspunt voor
leidingverliezen is dat het aantal tappingen
per huishouden hetzelfde is ongeacht
leidinglengte en toestelwachttijd. Daaruit
volgt dat het leidingverlies toeneemt met
de leidinglengte wat inhoudt dat huishoudens met lange leidingen een hoger
warmwatergebruik zullen hebben. Uit de
metingen van het praktijkonderzoek blijkt
echter dat het aantal tappingen afneemt
naarmate de leidinglengte, en daarmee de
wachttijd, hoger wordt (tabel VI).
De wachttijd is de tijd die nodig is bij de
keukenkraan tot het water een temperatuur
van 40°C heeft bereikt. De voorraadtoestellen (combi-vat en gasboiler) hebben
een duidelijk kortere wachttijd en daarmee
een significant hoger aantal tappingen.
Het blijkt dat er geen relatie is tussen het
warmwatergebruik en de leidinglengte.
De metingen laten dus geen extra verliezen
zien als gevolg van lange leidingen. Dit kan
worden verklaard door het feit dat lange
wachttijden leiden tot minder tappingen.
De afname van het aantal tappingen
compenseert het extra leidingverlies per
tapping. De conclusie is dat korte leidingen
het comfort verhogen, maar dat ze geen
energiebesparing opleveren.
Foutmarges en invloed meetperiode
Voor 1996 is op basis van de praktijkproef
het gemiddeld warm watergebruik op
35,3 liter per persoon per dag gesteld
(van 60°C). Statistische onzekerheden,
aangezien het een beperkte steekproef
(N = 207) betreft, leiden tot een marge van
+ 2,5 liter. De gezinsgrootte van 3,2 in de
steekproef was groter dan het landelijk
gemiddelde van 2,4. De daarmee gepaard
gaande extrapolatie vergroot de onzekerheidsmarge.
Een ander punt is dat gedurende de
winter weinig metingen zijn verricht.
De uitkomsten van de praktijkproef
suggereren voor de combi's en gasboiler in
de zomermaanden een wat lager verbruik
dan in lente en herfst. Wanneer dat
patroon in de data serieus wordt genomen
en wordt geëxtrapoleerd naar de winter
moet de 35,3 liter met 1,5-2 liter naar
boven worden bijgesteld. Het gemiddeld
verbruik zou dan uitkomen op 37 ± 5 liter
per persoon per dag.
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