Primeur voorde WMG

De eerste mintgroene leiding voor de levering van huishoudwater

Waterleiding Maatschappij Gelderland
legt als eerste bedrijf in Nederland een
mintgroene leiding voor de levering van
huishoudwater. De leiding ligt in het
distributiegebied van het pompstation
Druten en levert huishoudwater aan de
nieuwbouwwijk Buitenhof. Deze wijk heeft
met 380 woningen een waterbehoefte van
naar schatting 50.000 m 3 per jaar.
Ongeveer de helft van deze waterbehoefte
zal gedekt worden door huishoudwater,
dat naast het gewone drinkwater aan de
bewoners geleverd zal gaan worden.
Levering van huishoudwater naast het
drinkwater geschiedt op verzoek van zowel
de gemeente Druten als de projectontwikkelaar, en sluit aan bij het beleid van de
WMG, dat waar mogelijk en gewenst water
op maat geleverd wordt. In opdracht van
de WMG heeft HASKONING de haalbaarheid van de levering van huishoudwater
aan de Buitenhof onderzocht. Op grond
van deze studie is besloten huishoudwater
te produceren uit lokaal aanwezig oppervlaktewater.
Waaromgedifferentieerde watervoorziening?
Voor de WMG geldt dat de grondwateronttrekkingen gelimiteerd zijn. Door een
deel van de huishoudelijke waterbehoefte
te dekken uit andere bronnen, blijft langer
voldoende grondwater beschikbaar voor
de drinkwaterbereiding en kunnen grootschalige investeringen voor de overschakeling op oppervlaktewaterzuivering
uitgesteld dan wel voorkomen worden.
Tevens wordt door de levering van water
dat in kwaliteit aansluit bij de eisen die
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gesteld worden door het gebruiksdoel, een
bijdrage geleverd aan een duurzame watervoorziening. Immers hiermee worden
grondstoffen, energie en het milieu
gespaard. Ook is het gezien het groeiende
milieubewustzijn van de Nederlandse
consument steeds moeilijker verkoopbaar,
om verregaand gezuiverd drinkwater te
gebruiken voor 'laagwaardige' toepassingen
als het spoelen van toiletten, het begieten
van de tuin en het wassen van kleding en
auto's.
De toepassingbepaalt dekwaliteit van
huishoudwater
Bij de selectie van tappunten waaraan
huishoudwater geleverd kan worden, is
de potentiële besparing op grondwater
afgewogen tegen de kwaliteitseisen die door
de verschillende gebruiksdoelen gesteld
worden en de daarmee samenhangende
zuiveringsinspanning (en gevolgen voor
de kostprijs). Voor de verschillende toepassingen in de woning, heeft HASKONING
voorlopige kwaliteitseisen voorgesteld.
Uiteraard gelden voor direct consumptieve
toepassingen als drinken en voedselbereiding minimaal de kwaliteitseisen van
het Waterleidingbesluit. Voor bad- en
douchewater kunnen de kwaliteitseisen in
principe iets minder streng zijn, omdat hier
slechts incidenteel sprake is van inname.
Drinkwaternormen die gebaseerd zijn op
een levenslange blootstelling, kunnen dan
met een zekere souplesse toegepast
worden. Dit geldt echter niet voor normen
die gebaseerd zijn op acute effecten.
Vooral in bacteriologisch opzicht dient het

bad- en douchewater veilig te zijn.
De laagste eisen worden gesteld aan water
dat gebruikt wordt voor doorspoeling van
het toilet, en het begieten van de tuin.
Ook voor het gebruik in wasmachines kan
volstaan worden met water dat een lagere
kwaliteit heeft.
Voor de consument zijn vooral ook de
organoleptische aspecten van het water
(helderheid, kleur en geur) en de comfortklasse van het water belangrijk. Met andere
woorden, het water in de wc-pot mag
zintuiglijk niet verschillen van drinkwater
en het water gebruikt voor de was mag
geen klachten geven over het wasgoed en
het onderhoud aan de wasmachine.
Dus naast geur en kleur zijn tevens het
ijzer- en mangaangehalte en de hardheid
van het huishoudwater van belang.
Levering van huishoudwater aan deBuitenhof
Voor de nieuwbouwwijk Buitenhof heeft
de WMG gekozen voor de levering aan
de zogenaamde gesloten tappunten,
wasmachine en toilet, waarbij de kans op
verkeerd gebruik vrijwel nihil is.
Bij de wasmachine heeft de consument
de optie om drinkwater of huishoudwater
te gebruiken, omdat daar een tweetal
tappunten gerealiseerd wordt. Een discutabel punt is de aansluiting van de buitenkraan, immers veel consumenten zullen
er moeite mee hebben om bij gedifferentieerde watervoorziening drinkwater te
gebruiken voor het sproeien van de tuin
en het wassen van de auto. Een aantal
argumenten pleit echter tegen het aansluiten van de buitenkraan. Het betreft een
open tappunt dat slechts gedeeltelijk tegen
verkeerd gebruik te beschermen is, denk
bijvoorbeeld aan abusievelijke inname
door kinderen, via spelen met tuinslangen
en via kinderbadjes. De waterwinst is
slechts gering, omdat veelal minder dan
1% van de totale waterbehoefte door de
buitenkraan geleverd wordt. Wat betreft de
dimensionering van de huishoudwatervoorziening is de buitenkraan een moeilijk
punt, omdat er grote pieken in gebruik
kunnen optreden. In de Buitenhof zal de
buitenkraan wel aangesloten worden op
het huishoudwaternet.
Keuze ruwwaterbron enzuivering
Voor de levering van huishoudwater
aan de Buitenhof is een aantal ruwwaterbronnen onderzocht. De meest veelbelovende alternatieven alsmede combinaties van diverse bronnen zijn meer in
detail uitgewerkt. In eerste instantie is de
voorkeur gegeven aan de inzet van het
spoelwater van de snelfilters van ps
Druten, omdat dit de meest economische
oplossing was en tevens het meeste milieurendement opleverde. De WMG geeft er
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echter de voorkeur aan dit spoelwater met
een relatief geringe meer inspanning verder
te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Tevens
zou bij inzet van het spoelwater voor de
productie van huishoudwater, in principe
indirect gebruik gemaakt worden van
grondwater.
Als uiteindelijke bron is gekozen voor de
Rijksche Wetering, een A-watergang , die
ten zuiden van het plangebied op ongeveer
1,25 km afstand loopt. Het water zal
indirect onttrokken worden via oeverinfiltratie. De verblijftijd van het water in
de bodem wordt geschat op minimaal
2 dagen. Dit wordt voldoende geacht voor
de benodigde 2 logverwijdering van coliforme indicatororganismen.
De verwachting is dat het gewonnen
water na bodempassage voldoet aan de
kwaliteitseisen zoals deze voorlopig zijn
gedefinieerd voor huishoudwater.
Als mocht blijken dat in de toekomst niet
aan de kwaliteitseisen voldaan kan worden,
dan is een optionele zuivering opgenomen
op het terrein van het pompstation Druten,
waarmee het water een eenvoudige
nazuivering kan ondergaan.
Levering en leveringszekerheid
Voor de drinkwatervoorziening van de
nieuwbouwwijk wordt gebruik gemaakt
van de bestaande transportleiding naar
Druten. Voor het transport van huishoudwater van de Rijksche Wetering naar het
gebied, is derhalve een aparte transportleiding (110 mm gerealiseerd, zie ook foto
X). De afwijkende mintgroene kleur is
gekozen, om verkeerde connecties tussen
drinkwater en huishoudwater zoveel
mogelijk uit te sluiten. Voor de realisatie
van het distributiesysteem in de wijk,
wordt gebruik gemaakt van een gecombineerde sleuf voor beide watertypen.
De WMG heeft ervoor gekozen de brandblusvoorzieningen (in de wijk Buitenhof)
te realiseren op het drinkwaternet. Dit zal
bij toekomstige projecten per situatie
beoordeeld worden. De leveringszekerheid
wordt op het pompstation Druten geregeld,
en er zijn geen verbindingen tussen het
drinkwaternet en het huishoudwaternet.
In de meterkast (met twee watermeters)
wordt via geplastificeerde instructiekaarten
aangegeven dat er sprake is van twee
verschillende kwaliteiten water. De buitenkraan wordt uitgerust met een aparte kraan
en bevindt zich buiten het bereik van
kinderen.
De consumentenhuishoudwater
Het concept levering van huishoudwater
valt of staat met de acceptatie door de
consument. Deze dient uitgebreid en
voortdurend geïnformeerd en gemotiveerd
te worden, om blijvend gebruik te maken
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van huishoudwater. Het water dient in
geen enkel opzicht bezwaren of weerstanden op te roepen in het gebruik.
Maar de consument dient zich wel steeds
bewust te blijven van de risico's die langdurig verkeerd gebruik van huishoudwater
met zich mee kan brengen. Bij wisseling
van eigenaar/bewoner van de woningen is
het van belang dat de binneninstallaties op
veiligheidsaspecten en wanverbindingen
gecontroleerd worden. Door middel van de
prijsstelling heeft de WMG ervoor gezorgd
dat er ook een financiële prikkel is om
het huishoudwater te gebruiken. De prijs
van huishoudwater in Druten bedraag
f 1,24 per m 3 en de prijs van drinkwater
f2,08 perm 3 .
Verdereprojecten
De levering van huishoudwater aan de
Buitenhof is niet het enige project van de
WMG op dit gebied. Momenteel onderzoekt WMG samen met HASKONING de

mogelijkheden voor levering van huishoudwater aan de nieuwbouwwijk Visveld
ten Noorden van Nijmegen. Tevens wordt
in een perspectiefstudie de levering van
huishoudwater aan 6.500 tot ruim 11.000
woningen in de VINEX- locatie Land over
de Waal, modelmatig onderzocht.
Hierover zal op korte termijn in dit tijdschrift gerapporteerd worden. Hierbij zal
dieper ingegaan worden op technische
aspecten van de levering van huishoudwater en de kostentechnische aspecten,
zoals de relatie tussen investeringen,
aansluitkosten en de verkoopprijs van
huishoudwater.
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