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MINISTERIE VAN VROM EN VEWIN ZIJN NIET ENTHOUSIAST

Terughoudendheid
bepleit bij toepassing
huishoudwater
HetministerievanVROMprobeerttevoorkomenàatgeïnvesteerdwordt inenverwachtingen
wordengewektovertoepassingenvanhuishoudwaterdieoverenkelejaren doornieuweinzichtenof
gecoustateerdegezondheidsrisico'songewenstwordengeachtenopgrond daarvanjuridisch niet
[angerzijn toegestaan. Hetministerieontraadt toepassingenvanhuishoudwaterdieopgrondvan
volksgezondheidsaspectenrisico'smetzichmeebrengen ofwaarvan hetnognietduidelijk isofrisico's
optreden.Ditgeldtvooralvoorhetgebruikvanhuishoudwaterviaeenbuitenkraan voorhetwassen
vandeauto enhetsproeienvandetuin.DeVEWIN maakteonlangs inderapportage 'Overminder
eilanders'haarstandpuntovereenduurzamewatervoorziening duidelijk: dedoelstellingenvanhet
waterbcspariugsbeleidworden ruimschootsgehaald,degreuzeuvanhethaalbare komeninzichten
anderwater ismetaltijd duurzamerwater.
Inhetkadervanduurzaam waterbeheer
en-gebruikwordenopdit moment inveel
woningbouwprojecten de mogelijkheden
onderzocht vandeaanlegvaneentweede
leidingnetvoordeleveringvaneenandere
kwaliteitwaterdandrinkwater voorhetdoorspoelenvanhettoilet,dewasmachineende
buitenkraan.HetministerievanVROMgaat
erdaarbij vanuitdat toepassingvanander
water indehuishoudelijke sfeer nietgeheel

30juni inZeistwerd het onderzoek van het
RIVM doorprofdr.J.vanBronswijk vande
TUEindhovengebruikt om devolgens haar
grote kansoponnodige gezondheidsrisico's
van hetgebruik van huishoudwater teillustreren. Overigens iszeniet beducht voor
problemen inéén vandegrotere huishoudwaterprojecten, namelijk die in Leidsche
Rijn.Daar wordt namelijk handig gebruik
gemaakt van reeds voorgezuiverd water.

'Worstcase'analysevaninfecties bijgezondevolwassenendoor hetgebruikvan huishoudwaterinwasmachines inLeidscheRijn*
Infectieus organisme
Infecties per 10.000personen perjaar
Enterovirus(zomergnep)
Giardia
Cryptosporidium
Klassiekenorm kleinerdan

2800

174
47
1

* Berekend metdatavanJ.Versteegh,E. EversenA. Hazelaar(sept.1997).Gezondheidsrisico's
ennormstelling voorhuishoudwater.RIVM-rapportnr.289202019.
Tabel 1
zonderrisico'sis.Zeverwijst daarbij naareen
onderzoekvanhetRIVMuit 1997,datin
opdracht vanVROMwerdverricht.Uitde
'worstcase'analysekandeconclusiegetrokkenwordendatdoorhetgebruikvanhuishoudwater inwasmachineseenopdevier
gezondevolwassenen hieraan eenzomergriepjezoukunnen overhouden(zietabel).
Tijdens het congres 'Stedelijk waterbeheer' van hetNederlands StudieCentrum op
H20
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LeidscheRijn iséénvande projecten
waarbij huishoudwater endus een tweede
leidingnet alindepraktijk toegepast wordt.
Deomvangvan het aantal projecten neemt
sneltoe.Desondanks bestaat etnognauwelijks regelgevingopdit punt.De behoefte
aankanaliseringvandeervaringen bijde
verschillende projecten groeit evenalsde
behoefte aan informatie overeventuele
volksgezondheidsrisico's.

Het ministerie vanVROMgaaternu
vanuitdatermaatschappelijk en bestuurlijk
draagvlak bestaatvoorhetgebruik vanhuishoudwater.Zejuicht dieontwikkelingop
zichooktoe,omdat toepassingvanhuishoudwater pastineenmeerduurzaam stedelijk waterbeheer.Bovendienkanhierdoor op
het duurderedrinkwater bespaard worden.
Bijdeimplementatie vandenieuweEGDrmkwatemchtlijn indeNederlandse
regelgevingzalmoeten worden vastgesteld
welkehuishoudelijke toepassingen van
huishoudwatet uitgezonderd kunnen en
zullen worden vandereikwijdte vande
richtlijn. Nu gaat het ministerie vanVROM
uit vanhet uitzonderen van hetgebruik van
huishoudwater voortoileten wasmachine.
Voordebuitenkraan ishet nogniet duidelijk ofdezetoepassing wordt uitgesloten.

Infecties via huishoudwater
Inhet rapport dat het RIVMin1997
uitbtacht, wordt een methode gepresenteerd, waarmeehet aantal micro-organismen in huishoudwater kan worden berekend overeenkomend met meerdererisiconiveaus voor maagdarminfecties. De
methodegaat uitvaneen 'aanvaardbaar'
risicoopzo'n infectie van 1 per 10.000inwoners perjaar.Dat risiconiveau wordt ook
gehanteerd voordrinkwater. Het risicoop
infecties viahuishoudwater hangt samen
met deblootstelling bij deverschillende
toepassingen enmet dekwaliteit vande
bron diein combinatie met dezuivering de
kwaliteit van het huishoudwater bepaalt.De
blootstelling vindt plaats viahet inademen
vanaerosolen dietijdens de toepassing
kunnen wordengevormd.Het grootste
risicoontstaat bij debuitenkraan, vanwege
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Tabel;
het bewustofonbewuste verkeerde gebruik,
bijvoorbeeld het vullen vaneen speelbad
metalsextra risico het drinken van water.

Douchen en baden
Opgrond vandeRIVM-rapportage
concludeert het ministerie vanVROMdat
gebruik van huishoudwater voor douchen
en baden ofin dekeuken belangrijke
gezondheidsrisico'smetzich meebrengt.
Dezetoepassing wordt bij de verwerking
vandeEG-Drinkwaterrichrlijn in deNederlandse wetgevingdan ookniet uitgezonderd
vandenormen diegelden voor drinkwater.
Uithetonderzoek blijkt dat het risico
voorhetgebruik van huishoudwater voor
toiletspoeling binnen aanvaardbare grenzen
ligt.Hetzelfde geldt voordewasmachine.
Voordebuitenkraan bestaanzoalsgezegd
weldenodigerisico's.

Meer informatie
Om dehaalbaarheid vandediverse
mogelijke toepassingen van huishoudwater
tebepalen verlangt herministerie van
VROMopkorte termijn gegevensvande
lopende projecten. Daarvoor zijn zeslocaties

geselecteerd:dewijk LeidscheRijn in
Utrecht, Meerhoven inEindhoven, NoordwestinWageningen, Buitenhofin Druten,
het GW-terrein inAmsterdam en Dichteren
in Doetinchem.Deprojecren zijn zeer
verschillend inomvang;zevariëren vaneen
tiental woningen tot complete woonwijken
met meerdan 10.000woningen (zietabel).
Vandezeprojecten wordtdevoortgang
nauwgevolgdommeerinformatie tekrijgen

DeVEWINmaaktzichzorgen overde
velelokaleinitiatieven ophetgebied van
collectieve huishoudwater- en individuele
hemel- engrijswaterprojecten. "Bijde
besluitvorming rond dezeprojecten wordt
een inregrale toetsing ophet milieurendement vaakachterwegegelarcn".DeVEWIN
mist dan bijvoorbeeld het extra energieverbruik,deextra leidingmaterialen endeextra
chemicaliën voordezuivering van het

"Anders is niet altijd duurzamer"
VolgensdeVEWINlevenbijoverheden,kamerleden enmaatschappelijke organisaries tehoog
gespannen verwachtingen overdemogelijkheden omeenduurzamewatervoorzieningvorm
tegeven."Deklooftussenwensenhaalbaarheid dreigt steedsgroter tewordenonderinvloed
vanbeleidsthema'salsduurzaam bouwen,waterindesradenduurzaam stedelijk waterbeheer.Dedrinkwatersector wordtsteedsindringender aangesproken opeenverderewaterbesparingenvervangingvandrinkwater dooranderewatersoorten".

overondermeerkwaliteit(sverandering) van
huishoudwater,gebruik,misbruik,acceptatie/motivatiegebruikers,investerings-en
exploitatiekosten enhetmilieurendemenr. De
monitoringenhetonderzoekwordenverricht
insamenwerkingmcrVEWINenKiwa.
Watdit laatstebetreft, beslootde
VEWINenkelejaren geleden aldie ontwikkelingconstrucriefkritisch tevolgen. Uitde
rapporrage vandeingestelde projectgroep
Huishoudwater blijkt onder andere dat het
milieurendement vangedeeltelijke vervanging vandrinkwater door huishoudwater
afhangt vandegehele milieucyclus
(gebruiktegrondstof, materialen, hoeveelheid energieenafval). Energiegebruik blijkt
dan eendoorslaggevende factor tezijn.
Bovendien blijkt uit derapportage dat niet
meer dan zo'n 38 procent vanhet totale
drinkwaterverbruik in nieuwbouwwoningen inaanmerking komt voor vervanging
door huishoudwater. Eerder werd rekening
gehouden met 50procent.

water.Daarwaar dietoetswel plaatsvond,
zijn deprojecten volgensdeVEWINvaak
afgeblazen omdat deuitkomsten voor het
milieu negatiefuitvielen.Een positieve
uitkomst waseralleen bij projecten waar in
dedirecteomgevingvoldoende oppervlaktewater aanwezigis.
DeVEWINverlangt daarom van het
ministerie vanVROMeenintegrale duurzaamheidstoets voorteschrijven naar analogievandeMER-plicht vooralle iniriatiefnemersvancollectieve huishoudwaterprojecten. f
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