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Meer waterbesparende
voorzieningen inde
woningbouw

hand regelmatig weerdoordebewoners
weggehaald worden.Hoeweldeze signalen
niet indecijfers terug tevinden zijn, wotdt
hiermee weldewaarschuwing afgegevendat
devraagnaar comfort zwaar meetelt bijhet
uiteindelijke gebruik van waterbesparende
douchekoppen.

De toepassing van waterbesparende voorzieningen indewoningbouw blijftgroeien, zoblijkt uit een
steekproef onder installatiebedrijven die dit voorjaar voordevijjde maal uitgevoerd werd door BMT
Management enMarketingadviseurs BVonder installatiebedrijven.
Sinds 1993 wordt onder andere inhet
kader vandeactiviteiten vanhet overlegplatform Warmwatet (inopdracht vanNovem)
iederjaar detoepassing gemeten van
(warm)waterbesparende voorzieningen inde
woningbouw. Hetgaat hierbij vooral omde
maatregelen uithetBasispakket Waterbesparing, zoals ditookinhetNationaal pakket
Duurzaam Bouwen isopgenomen. Daarnaast wordt delaatstejaren ooknaar de
toepassing vannieuwe (warm)waterbesparende concepten gevraagd.
Toepassing vanhetbasispakket Waterbesparing houdt deplaatsing invan waterbesparende douchekoppen, doorstroombegrenzers alofniet viadekraan, toepassing
van eenwaterbesparend toilet (maximaal
een9liter-toilet metspoelonderbreker of
een 6-liter toilet) endeaanleg vaneen aparte
leiding vanhetwarmwatertoestel rechtstreeks naar het tappunt inde keuken.

Tabel 1.

De toepassing vandeze waterbesparende
voorzieningen issinds 1993 toegenomen.
Het waterbesparende toilet bijvoorbeeld (tot
9 liter metspoelonderbreker) wordt tegenwoordig bijna standaard toegepast in
nieuwe woningen. Additioneel wordt besparing vooral gerealiseerd door de verschuiving vandetoepassing vanhet9-litet toilet
naar de toepassing van 6-liter toilet enhet
in toenemende mate op lagere spoelhoeveelheden afstellen vande9-liter toiletten. Het
zeer zuinige toilet (4liter water) wordt nog
steeds slechts incidenteel toegepast.
Waterbesparende douchekoppen
worden vooral toegepast in bestaande bouw.
In nieuwbouwwijken blijkt vooral de plaatsing in vrije sector-woningen een probleem
te vormen. Installatiebedrijven melden
overigens datdezuinige douchekoppen die
bij renovatie aangebracht worden, nader-
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In nieuwbouwwoningen zijn de eventuele(technische) bezwaren voor toepassing
van waterbesparende voorzieningen grotendeels weggenomen.Ondanks deopname
vandebasisvoorzieningen ophetgebied van
(warm)waterbesparing innationale ofregionalepakketten Duurzaam Bouwenofconvenanten tussen overheiden marktpartijen
lijkt degroeiindetoepassingervan,gezien
het tochbijna dwingende karakter vandeze
pakketten, mindetgrootdanverwacht
mocht worden.
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Doorstfoombegrenzers worden vooral
toegepast innieuwbouw.Degroeiwordt
met namegerealiseerddoor detoepassing
vanperlators,standaard ingebouwdin
kranen (Kiwakeur klasseZ).Het plaatsen
vanlosseperlators opkranen blijft doorde
afgelopenjaren heenongeveerop hetzelfde
niveau (7,5 procentvanhetaantal geplaatste
kranen) liggen.Veelalissprakevanhet
plaatsen vanvoordrukafhankelijke perlarors.
Hoeweldetoepassingvan een aparte
warmwaterleidingvorigjaar een stijging
lietzien tenopzichtevani^6ji^y, blijkt
overdeafgelopen vijfjaar iederjaar verschillend tewotden gescoord.Erisniet echt
sprake vaneendoorgaande,stijgende lijn;
eerder vaneenrond eengemiddelde schommelende lijn.

Indebestaande bouw (zowel projectmatige renovatiealsparticuliere verbouwingen)bestaan volgens installateutsnog
steeds(dezelfde) problemen. Dewaterbesparendedouchekop isnogsteeds niet populair
ingrotereenduurdere woningen. Dehoge
tapdrempel vangeiserachtige toestellen
wordt ooknogsteedsalsknelpunt ervaren.
Ditzelfde knelpunt doet zichvoorbijde
toepassingvan doorstroombegrenzers,
zowel toegepast inwaterbesparende kranen
alsvialosseperlatorsopbestaande kranen.
Volgensdriekwart vande ondervraagde
installatiebedrijven vormt ookwaterslag
nogsteedseenprobleem. Oorzaken zijn
vooraldesnelsluitende kranen enslecht
gebeugelde leidingen.Toepassingvaneen
waterslagdemper wordt als belangrijkste
oplossing aangedragen, evenalshetvastzetten vandeleidingen enhetplaatsen vaneen

expansievat.Voordewaterbesparende toiletten komen ookgeen nieuwe knelpunten
naar voren:onvoldoende spoelingen het
nietgeschiktzijn vanderiolering worden
alsknelpunten voor detoepassingvan het6liter toilet genoemd.
Ondanksdezekanttekeningen zijn de
verwachtingen voordenabije toekomstredelijkpositieftenoemen.Omknelpunten weg
tenemen wordt door installatiebedrijven
onder meermeeraandachtgevraagd voorhet
totaleontwerp,onder andereindevormvan
adequateontwerprichtlijnen, rekeninghoudendmethetgebruik van(warm)waterbesparendemaatregelen.Behalvevoordefabrikant vandevoorzieningen ende installateur
zelf(alsvoorlichterofadviseur)ziende
installatiebedrijven ookvoordeVNIenoverheideenbelangrijke rolweggelegd. Continue
publieksvoorlichtingenhet tegengaanvan
ondeskundige toepassingen (onderanderevia
richtlijnen/certificatie) worden hierbij als
oplossingen gesuggereerd.

Perspectief nieuwe apparatuur
Vorigjaar zijn doorde installatiebedrijvenbinnen desteekproef89regenwatersystemen aangelegd, evenveel alsindevorige
meting.Voorwatdetoepassingvan warmteterugwinning uit douchewater, grijswatersystemen en warmtepompboilers betreft
zijn deervaringen van de ondervraagde
installatiebedrijven nogopéén hand te
tellen.Slechtsenkeleprojecten zijn met de
desbetreffende concepten uitgerust. Over
hetalgemeenzijn deverwachtingen van
installatiebedrijven voordetoepassingvan
nieuwe technieken voordekomendejaren
gematigd positief Kunststofleidingen
worden vaker toegepast, vooral in nieuwbouwwoningen enbij renovatie.

Ontwerphulpmiddelen
Bijontwerphulpmiddelen moet ondermeergedachr worden aan her dimensionerenvandetapwaterinstallatie, het gebruikmaken van publicaties vanondermeerVNI,
VEW1Nen ISSO en het volgen van cursussen
bij Intechnium.
Ookin 1998heeft Intechnium decursus
energiebewust ontwerpen van tapwaterinstallaties verzorgd.Vande deelnemende
installatiebedrijven heeft 13% deze cursus
gevolgd.Ditpercenrage isgelijk gebleven
tenopzichte vandevorigemeting. Installatiebedrijven gevenaandat het Nationaal
PakketDuurzaam Bouwensteeds vaker
wordt voorgeschreven door vooral professioneleopdrachtgevers.Ondanks deze ontwikkelingisdebekendheid met de specificatiebladen overWarerinstallaties enSanitair uit
het NationaalPakket Woningbouw-Nieuw-

bouw enhetNationaal Pakket Woningbouw-Beheer gelijk gebleven ten opzichte
vandevorigemering: 21%vande installateurs isbekend met dievoorde nieuwbouw
en 16% isbekend met de specificatiebladen
voorwoningbeheer. Dezepercentages zijn
opvallend laag.
Vanafafgelopen december treden met
enigeregelmaat herzieneAMvB'sin het
kader vandeWetMilieubeheer in werking
(opdit moment zijn erdrie herzieneAMvB's
van kracht).Indezemetingisgevraagd naar
debekendheid vaninstallatiebedrijven met
dezeAMvB's,dievooralvantoepassing zijn
opgebouwen indeutiliteitssfeer, maarook
opcollectieve woongebouwen. In totaal
heeft 41%vandeinstallatiebedrijven van
dezebesluiten gehoord, 14% isreeds benaderd dooropdrachtgevers hierover. 86%Van
deinstallatiebedrijven vindtdeze besluiten
eenextra stimulans omaan waterbesparing
tedoen.Dezeinstallatiebedrijven wensen
dan ookmeer informatie teontvangen over
deze besluiten.
Informatievoorziening richting installateur wordtsteeds belangrijker in het licht
vandeontwikkeling enintroductie van
nieuwe technische concepten,maar ookin
het licht vannieuwe wetgevingen ondersteunende instrumenten. De meerderheid
vandeondervraagde installatiebedrijven
ziet voorzichzelfeenbelangrijke rolweggelegdomdezeinformatie tegebruiken inde
gesprekken meropdrachtgevers.Geziende
tochnogvrij lagebekendheid mer enkele
nieuwe concepten enpublicaties zalde
wijze waarop informatie naar installatiebedrijven wordt overgedragen extra aandacht
behoeven.

Toekomst
Demetingen zoalsdienu alenkelejaren
worden uitgevoerd, blijken zekerdankzij de
medewerking van installatiebedrijven een
goedbeeldvandetrends in (warm)waterbesparendevoorzieningen tegeven.Ook geeft
het signalen aften aanzien vande informatiebehoefte bijde installateurs.Vande
toekomstige metingen mag verwacht
worden dat(warm)waterbesparing ineen
breder perspectiefwordr bezien.Dit heeft te
maken metverbreding vanhet schaalniveau
(ookstedenbouwkundige aspecten worden
meer en meervanbelang).Bovendien wordt
in toenemende mategevraagd om afstemmingvanafspecten dietemaken hebben
met energie,milieu engezondheid, kortom
duurzaamheid.*[
Brcnda van Rijn
BMT Management en Marketingadviseurs bv
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Tauw: infiltreren van
regenwater werkt goed
HetinfiltrerenvanregenwateronderNederlandse
omstandigheden biedtgoedemogelijkheden. De
voorzieningenleidenbijeengoedontwerpmettot
wateroverlastopstraato/inkruipruimten.Het
grootstedeelvandeverontreinigingeninhetwater
blijken inde iujiltranevoorzieiiingachterteblijven.
DitmeldtadviesbureauTauwnaaraanleidingvan
eenonderzoekinZwollenaardeeffectenvangrootschaligeinfiltratievanregenwateropdekwaliteit
vanbodemengrondwater.StichtingRIONED,
WaterschapGrootSalland,provincieOverijsselen
hetministerievanLandbouw,Natuurbeheeren
Visserijsubsidieerdenhetonderzoek.
Tauwbegon in 1993 samen met de
gemeenteZwolleaan hetonderzoek. Daarvoor legdehet bedrijfin rweewijken in het
zuiden vanZwolle infiltratievoorzieningen
aan.Deresultaten vandezeproeven waren
goedgenoegomeengrootschalig infiltratiesysteem indenieuwbouwwijk Stadshagen
toetepassen.Ineersteinstantie isalhet
regenwater dat vandedaken afkomstig is,in
debodem geïnfiltreerd. Dit water wordt
algemeen alsschoon beschouwd.Lateris
naar aanleiding vandeinfiltrarieproef in
Zwolle-zuid besloten omookhet water van
dewegen,dat welverontreinigd kanzijn, te
infiltreren. Metuitzondering vaneenklein
aantal drukke ontsluitingswegen wil men
straks alhetwatervandecirca8500te
bouwen woningen endeopenbare verharding indebodem infiltreren.
Het water komt nu nogviahet rioolvoor
eengrootdeelinde zuiveringsinstallatie
terecht. Relatiefschoon regenwater raakt
daardoor onnodigvermengd met vuilhuishoudelijk afvalwater. Hierdoor vindrereen
minder goedezuiveringplaats.Bovendien
komen veelverontreinigingen alsnogin het
oppervlaktewater terecht,aldusTauw.Dit
leidt volgenshetbureau toteenverslechteringvandekwaliteit vanhet oppervlaktewaterentotvervuild slibopdewaterbodems.
Indezomer isvaaksprakevaneen
watertekort. Deregen dievalt,wordtvia het
rioolafgevoerd zodat de grondwaterstand
onvoldoende wordtaangevuld.Dit werkt
verdroging indehand.Devoordelen om
regenwater aftekoppelen vanhet rioolstelselen teinfiltreren indebodemzijn duidelijk.Totopheden bestond in Nederland
echter nogrelatiefweinigervaringmet het
toepassen van infiltrarievoorzieningen op
groteschaal, f
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