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Naastmilieu-aspecten spelenookpraktischeuitvoerbaarheid enkosteneenrolbijde
haalbaarheidvaneentweedeleidingnet.
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Opverschillendeniveauswordendiscussiesgevoerdoverdehaalbaarheid, milieuvoordelen enkosten
vaneendubbel leidingnetvoordeleveringvanzoweldrinkwateralshuishoudwater.Aan de hand
vantwee haalbaarheidsstudies,vorigjaar uitgevoerd, wordtinditartikel uiteengezethoc lokale
omstandigheden deleveringvaneentweedewaterkwaliteit,huishoudwater, kunnen beïnvloeden.
Haalbaarheidsstudies
Voortweenogterealiseren nieuwbouwwijken inAlkmaar(Vroonermeer-Zuid)en
Heerhugowaard (Heerhugowaard-Zuid) isde
haalbaarheid vanhuishoudwater bestudeerd
(i,2). Beidenieuwbouwwijken zijngelocaliseerdinhetHAL-gebied,eenVINEX-locatie,
bestaandeuitdegemeenten Heerhugowaard,
AlkmaarenLangedijk.
Inbeidehaalbaarheidsstudies isuitgegaan
vaneenintegralebenaderingvan huishoudwater.Inhetkadervandezeintegralebenaderingzijndiverseactoren,zoalsde betreffende
gemeenten,hetwaterschap,de projectontwikkelaarenhetwaterleidingbedrijf vanafhet
eerstestadium betrokken.Deactorenbehartigenbelangenalslokale milieudoelstellingen
enpolitiek,afstemming metdelokalewaterhuishoudingsplannen enverminderingvan
de rioolwaterafvoer.
Inhetkadervandehaalbaarheidsonderzoekenvoorhuishoudwater zijn meerdere
scenario'sbestudeerd.Descenario'sverschilleninschaalgrootte,toepassingen vanhuishoudwater endebronenzuiveringsopzetten.
Intabel1 zijn debelangrijkste kenmerkenvan
dehaalbaarheidsstudies endeuitgewerkte
scenario's samengevat.
Drinkwater en milieu
AlkmaarenHeerhugowaard wordendoor
PWNvoorzien vandrinkwater afkomstig van
pompstation BergenenvanAndijk. InBergen
wordtwateropgepompt dat inAndijk uit het
IJsselmeerisgewonnen(WRK-III)ofbijNieuwegeinuitdeRijn(WRK-I/II)enbijCastricum
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Aanwezigheid van geschikte
bronnen
Dekwaliteit vanhetaanwezigeoppetvlaktewater inhettoekomstigstedelijkgebied
isnietgeschiktalsbronvoor huishoudwater
vanwegedehogehardheid enhet ijzergehalte.
Dekwaliteitvanhet hemelwater isrelatief
goedenwelgeschiktvoor huishoudwater.
Hemelwater isechter nietgedurende hethele
jaar involdoendematebeschikbaar.Doordat
regenniet altijd valtwanneerhetnodigisvoor
huishoudwater,moethettijdelijk worden
opgeslagen ineenbassineneventueelworden
aangevuld met oppervlaktewater.Hetnadeel
vanbergingisdatdeverblijftijden zodanig
grootkunnen wordendatdekwaliteit vanhet
opgeslagenwaterverslechtert.Naastoppervlaktewaterenhemelwater isookgezuiverd
watervande rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi)beschouwdalsbron.Dezeoptiebleek
echter inbeidecasesniethaalbaarvanwegede
groteafstand tussendenieuwbouwwijk ende
rwziendehogetransportkosten diedattot
gevolgzouhebben.BijHeerhugowaardis
tenslotte,naastdebron hemelwater,nogde
mogelijkheid beschouwdomviaeen aftakking
vandeWRK-leidingvanAndijk naarde
duinengebruiktemakenvanvoorgezuiverd
IJsselmeerwatetalsbtonvoor huishoudwater.

indeduinengeïnfiltreerd. Hetdrinkwater
voorAlkmaarenHeerhugowaard isdus
afkomstig vanoppervlaktewater.Verminderingvandezewinninglevertdusgeen
bijdrage aanhetinstandhouden vandegrondwatervoorraadofbestrijdingvanverdroging.
Indestudiesiservanuitgegaan datdebesparingwordtgerealiseerd inBergen.DemotievenvanPWNvoordeeventueleleveringvan
Effect op het watersysteem
huishoudwater zijn:
Bijhetgebruikvanhemelwaterofstedelijkoppervlaktewater alsbronvoorhuishoudhetontzienvandeduinen doof vermindewatermoetrekeningwordengehouden met
ringvandehoeveelheid te infiltteten
heteffect ophetwatersysteem.Inhetgeval
WRK-water;
verminderingvan
detotalezuiveringsinspanning;
PlaiiconeeptvoordewijkHeerhugowaard-Zuid.
energiebesparing
dooreenverminderingvan
transport;
het stimuleren
vandemaatschappelijke
bewustwording.
Degemeenten
willende mogelijkhedenvan huishoudwaterbeschouwenin
hetkadervaneen
duurzameontwikkelingvannieuwbouwwijken,enhethoogheemraadschapis
geïnteresseerd inhet
veminderen vande
afvalwaterstroom.
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van gebruik van regenwater voor huishoudelijke toepassingen kan het regenwater immers
geen bijdrage meer leveren aan het stedelijk
watersysteem. Deonttrekking van stedelijk
oppervlaktewater kan bovendien tot de noodzaak leiden om gebiedsvreemd water in te
laten, wat dekwaliteit van het stedelijk water
negatief kan beïnvloeden. Met name in Heerhugowaard-Zuid, waar voor de recreatiepias
rond deStad van deZon zwemwaterkwaliteit
wordt nagestreefd, zou de inlaat van gebiedsvreemd water,juist in dezomerperiode, voor
problemen kunnen zorgen.

Hardheid
Eind 1999zal PWN in het gehele voorzieningsgebied binnen Noord-Holland
onthard drinkwater leveren. De hardheid
neemt afvan circa 2,7mmol/1naar 1,5 mmol/1.
Dit kan beschouwd worden als een gunstige
ontwikkeling voor het milieu, omdat bij
minder hard water het wasmiddelengebruik
kan afnemen en de levensduur van de apparatuur toeneemt. Het oppervlaktewater in de
wijken heeft een hogere hardheid dan het
ontharde drinkwater. Indien dit water zou
worden gebruikt voor huishoudwater voor de
wasmachine, zou een belangrijk voordeel van
het zachtere drinkwater teniet worden gedaan.
Kleinschalige, decentrale onrharding is vanuit
zowel financieel als milieu-oogpunt niet
wenselijk. In Alkmaar isdaarom gekozen voor
relatiefzacht hemelwater (aangevuld met
maximaal 50%oppervlaktewater) als mogelijke
bron voor huishoudwatet. Voor Heerhugowaard-Zuid isde mogelijkheid om het
hardere WRK-III-water alleen voor toiletspoeling toe te passen uitgewerkt.

Tabel1.

InlaatvanWRK-waterindeduinen.

Toepassingen
Naast de toepassing van huishoudwater
voor toiletspoelmg en wasmachine bestaat ook
nog de mogelijkheid om de buitenkraan op
het tweede waterleidingnet aan tesluiten of
het huishoudwater toe te passen als bluswater.
Wanneer de buitenkraan op het huishoudwaternet wordt aangesloten isechter een
uitgebreidere zuivering vereist om bacteriologisch betrouwbaar water te kunnen garanderen en moet het huishoudwaternet groter
worden gedimensioneerd vanwege de grote
piekafname in dezomer (tuinsproeien). Ook de
toepassing als bluswater stelt eisen aan de
dimensionering van het leidingnet. PWN wil
echter her leidingnet dimensioneren op basis
van kwaliteit (verblijftijden) en niet op basis

Uitgangspuntenstudiesnaardehaalbaarheidvan huishoudwater;diversescenario's.
Alkmaar

Heerhugowaard

1) 1.300
2)520

1)2.400 (Heerhugowaard-Zuid)
2)6.300(HAL-gebied)

drinkwatervoorziening

grondstof WRK-water
infiltratie in de duinen
zuivering ps Bergen

grondstof WRK-water
infiltratie in de duinen
zuivering ps Bergen

toepassingen
huishoudwater

a)WC,wasmachine, buitenkraan
b)WC, wasmachine
1)hemelwatet +oppervlaktewater

a)WC,wasmachine, buitenkraan
b)WC, wasmachine
c)WC
1) WRK(voorgezuiverd oppervlaktewater)

2)hemelwater +oppervlaktewater
1) open infiltratie +drainage
: gesloten infiltratie +drainage

2)Hemelwater

UITGANGSPUNTEN
aantal woningen

bronnen huishoudwater

zuivenngssystemen
waterkwaliteitseis

bacteriologisch betrouwbaar
max. hardheid 3mmol/1
(geen ontharding)

1) UV-desinfectie
2) UV-desinfectie
bacteriologisch betrouwbaar
max. hardheid 3mmol/1
(geen ontharding)

van de levermgseis voor bluswater. In overleg
met de brandweer kan besloten worden of
gebruik gemaakt kan worden van het eventuele (huishoud)waterleidingnet.

Milieu-aspecten
Met behulp van de methode van milieugerichte levenscyclusanalyse (m-LCA)zijn in
beide haalbaarheidsstudies de milieu-effecten
van degeselecteerde varianten beschouwd.
Met behulp van een m-LCA isde levering van
1m>water uit een enkel leidingnet (bestaande
uit alleen drinkwater) vergeleken met de levering van 1 m3water uit een dubbel leidingnet
(bestaande uit een aandeel drinkwater en een
aandeel huishoudwater, afhankelijk van de
gcselecreerde toepassingen van huishoudwater).De vergelijking isgebaseerd op materiaalen energieverbruik voor winning, zuivering,
transport en distriburie (tot en met de
binnenhuisinstallatie). Riolering en afvalwaterbehandeling zijn niet meegenomen. Bovendien isgeen rekening gehouden met de
ontharding van her drinkwater.
Uir deresultaten van dem-LCA kan
worden afgeleid dat het milieuvoordeel van
huishoudwater ten opzichte van drinkwater
gering ofzelfs afwezig is in HeerhugowaardZuid ofVroonermeer-Zuid. Hiervoor is een
aantal oorzaken aan te wijzen:
In het geval van Vroonermeer-Zuid isveel
materiaal benodigd voorhet inzamelsysteem voor hemelwater. Gezien de
hydrologische situatie en de kwaliteit van
het grondwater moet het systeem geïsoleerd zijn van het grondwater. Hiertoe
zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals
het aanbrengen van ondoorlarend folie of
een betonnen bassin.
In Heerhugowaard-Zuid is nauwelijks
H20
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ZuiveringIJsselmeerwaterWRK-IIIteAndijk.
verschil indemilieubelasting vande
varianten 'enkel leidingnet' en 'dubbel
leidingnet',omdat de productie van huishoudwater en drinkwater vooreen groot
deelop dezelfde wijze verlopen.In beide
varianten wordt water gewonnen en voorgezuiverd teAndijk. Dit proces levert de
grootste bijdrage aan de milieubelasting
vanzoweldrinkwater als huishoudwater.

Kosten
In beide haalbaarheidsstudies zijn voor de
meest haalbare opties de meerkosten van een
dubbel leidingnet ten opzichte van een enkel
leidingnet bepaald. Hierin zijn kosten voor
winning, zuivering, transport en distributie
en maatschappelijke kosten meegenomen.
Omdat voor de levering van drinkwater geen
nieuwe investeringen nodig zijn voor de
winning en de zuivering, isvoor het drinkwaterdeel alleen de besparing op de variabele
kosten vande winning en zuivering (chemicaliën en energie) beschouwd. De investeringskosten voor het enkele en (kleiner gedimensioneerde) dubbele leidingnet zijn wel meegenomen in de kostenvergelijking. Voor huishoudwater zijn alle te nemen investeringen
meegenomen. Demeerkosten zijn uitgedrukt
alsextra investering per woning ofin de
meerprijs van huishoudwater.

Tabel2.

schikt maakt. Kleinschalige ontharding
van huishoudwater is milieuhygiënisch
en financieel niet gewenst, zodat de hardheid van het huishoudwater uit lokaal
water minimaal zo hoog isalsde hardheid
van drinkwater. In het kader van de
milieubelasting alsgevolg van wasmiddelgebruik kan dan de wasmachine beter
aangesloten worden op het ontharde
drinkwater.

Bij deberekening van de meerkosten van huishoudwater isde
meerprijs per m> voor een groot deel
bepaald door de afschrijving van de
extra benodigde investeringen voor
een dubbel leidingnet. Indien ervoor
gekozen wordt de investering
eenmalig in rekening van de consument te brengen, kan de prijs van
het huishoudwater beperkt worden
tot de variabele kosten. Voor Heerhugowaard-Zuid zou het tarief van
huishoudwater dan ongeveer een
dubbeltje lager zijn dan dat van
drinkwater. Bijde huidige drinkwaterprijs verdient het huishoudwatersysteem voor toiletspoeling
zich echter niet terug binnen de
levensduur van het systeem.

Het gebruik van huishoudwater voor
meer toepassingen dan alleen toiletspoeling hoeft, ondanks de afschrijving van de
investeringen over meer kubieke meters,
geen positiefeffect te hebben opde financiële haalbaarheid, omdat bepaalde
toepassingenjuist extra investeringen
vragen.
Toepassing van huishoudwater op grotere
schaal kan een positiefeffect hebben op de
financiële haalbaarheid van huishoudwater. Hierbij dienen transportafstanden
zo klein mogelijk te zijn.
Indien alle extra kosten voor het dubbele
leidingnet in de prijs van huishoudwater
ofin de prijs van huishoud- en drinkwater
worden verrekend, isde prijs per mï bij
een dubbel leidingnet aanzienlijk hoger
dan de prijs van drinkwater uit een enkel
leidingnet. Indien de extra investeringen
eenmalig in rekening worden gebracht
(bijvoorbeeld in de stichtingskosten van
de woning) kan de prijs per m3voor huishoudwater iets lager zijn dan die voor
drinkwater.

Conclusies
Op basis van twee studies naar de haalbaarheid van een tweede waterleidingnet in
twee nieuwbouwwijken in Noord-Holland,
waarbij gekeken isnaar de praktische uitvoerbaarheid, milieuaspecten en kosten, kan
geconcludeerd worden dat de haalbaarheid
van huishoudwater in grote mate afhankelijk
is van lokaleomstandigheden. Uit beide
studies bleek een tweede waterleidingnet niet
haalbaar te zijn, om de volgende redenen:
In de provincie Noord-Holland wordt het
drinkwater reeds geproduceerd uit oppervlaktewater. Het vervangen van een deel
van het drinkwater door huishoudwater
levertdus geen besparing van grondwater
op. Ondanks de besparing op de zuivering
van drinkwater levert huishoudwater
geen bijdrage aan milieubesparing,
vanwege het gebruik van extra materialen
en energie.Alleen in situaties waar de
levering van drinkwater milieubelastend
is (bijv. bij verdroging) kan de levering van
huishoudwater milieuvoordelen opleveren.
De hardheid van het lokale oppervlaktewater isextreem hoog, hetgeen dit water
als bron voor huishoudwater ofsuppletie
van een systeem met hemelwater onge-

Meerkostenvaneendubbelleidingnett.o.v.eenenkelleidingnetvoordemeesthaalbareoptiesvoorhuishoudwaterinVroonermeer-Zuid(Alkmaar)en Heerhiujowaard-Zuid(Heerhugowaardl.

RESULTATEN

Vroonermeer-Zuid

Heerhugowaard-Zuid

meesthaalbareoptie
toepassing
aantalwoningen
extrainvesteringskosten

opensysteem
WC,wasmachine

WRKwatermet UV-desinfectie
WC

1.500

2.400

2.363 NLG/woning

1.302NLG/ woning

meerprijs t.o.v.
alleen drinkwater

4,58NLG/ m3huishoudwater- 5,82NLG/ m.3huishoudwater

Samenvattend kan gesteld worden dat
huishoudwater niet haalbaar en niet zinvol
lijkt wanneer alsgevolgvan lokale omstandigheden geen huishoudwaterlevering met een
eenvoudige en robuuste zuivering mogelijk is
en het verdrogmgsprobleem geen rol speelt.
Indien dit het geval is,kunnen milieubesparingen beter gezocht worden in verdergaande
besparing van (warm) water, waarmee ook de
rioolbelasting en het energieverbruik verminderd worden, ofin andere maatregelen zoals
het gebruik van duurzame energie, speerpunt
voor deStad van deZon in HeerhugowaardZuid.
Voormeerinformatie: NVPWN, ir.j . deBruin
(023)5692100" f
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