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distributienet weinig van distributienetten
van drinkwater. De leidingen zijn gezamenlijk
met andere nutsvoorzieningen in één sleuf
gelegd, waardoor de kosten van aanleg sterk
zijn beperkt. Ter herkenning zijn de leidingen
voorzien van een paarse band met opdruk
'B-water' (deaanleg was algerealiseerd voordat
landelijk werd gekozen voor mintgroen als
standaardkleur).
Hoewel het gebruik van huishoudwater
voor uitsluitend toiletspoclmg nauwelijks
kans op verspilling van water levert en
bemetering om die reden in principe achterwege kan blijven, iser uireindelijk voor
gekozen toch tot bemetering over regaan.
De meterkast isvoorzien van een beugel voor
twee watermeters.
Het besluit om het huishoudwater alleen
voor toiletspoeling tegebruiken heeft tot
gevolg,dat er na de watermeter nergens
tapkranen voorkomen. De kans op onbedoeld
onjuist gebruik isdaarmee geheel afwezig.
Het binnenleidingnet is ter onderscheiding
van het drinkwaternet uitgevoerd in kunststof
De(over)druk in het systeem zalop 200 tot
250kPa worden ingesteld. Om de aanleg van
kruisverbindingen tegen tegaan is in een verzegelde verbinding direct na de hoofdafsluiter
een doorstroombegrenzer aangebracht.
Afname van huishoudwater in grotere
volumestromen dan voor bijvullen van het
spoelreservoir van het toilet nodig is, wordt
daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt.

Onderzoekprogramma
Deaanleg van het huishoudwatersysteem
in de nieuwbouwwijk Dichteren isbegin 1997
gestart. Eind april 1998wordt de eerste
woning, voorzien van huishoudwater, opgeleverd. In de komende tijd zal ervaring worden
opgedaan met deze voorziening. De aandacht
zal zijn gericht op de waterkwaliteit, waarbij
in verband met de mogelijkheid van gebruik
voor andere toepassingen in toekomstige
projecten vooral de microbiologische kwaliteit
en de variatie in hardheid in de belangstelling
zullen staan.
Daarnaast gaat de interesse uit naar de
werking (zuiveringseffecten, weerstandsontwikkeling enz.) van het infiltratiepand.
Dezeervaringen kunnen worden gebruikt bij
deaanleg van een definitieve winning in de
nog tegraven vijver en voor eventuele volgende projecten.
De mogelijkheid om op elk gewenst
moment over te kunnen schakelen op
drinkwater geeft bij dit proefproject een
comfortabele zekerheid. •"
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Amsterdam krijgt een nieuwe woonwijk: Ijburg.
Degemeenteraad van Amsterdam heeft
daartoe op4september 19510'besloten. Ineen
referendum, gehouden 21 mei 1997, heeft de
bevolking van Amsterdam zich uitgesproken
voorIjburg. Ijburg komt te liggen in het IJmeer
enzal bestaan uit zeseilanden. Een impressie is
weergegeven in afbeelding 1.De eerste eilanden
van Ijburg, het Haveueiland ende kleine
Rieteilanden, worden in 1998aangelegd.
In 2000 kan de bouw beginnen en iu 2001
zullen deeerste huizen klaar zijn. Uiteindelijk
zullen circa 18.000woningengebouwd worden
enzullen ercirca45.000 mensen wonen in
deze wijk.

Degemeente Amsterdam wil bouwen
aan een duurzame woonwijk. Van begin af
aan heeft voorop gestaan dat voor een wijk
als Ijburg een hoge milieu-ambitie moet

HetplanIjbiug:eenartistimpression.

gelden [1].'Duurzaam waterbeheer' dient
onderdeel tezijn van een duurzame woonwijk
[2].Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft
daarom een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van verschillende vormen van duurzame watervoorziening. In dit artikel worden
de scenario's beschreven met de in elk scenario
gebruikte ruwwaterbron, en de verdeling
drinkwater - ander water.
Of uiteindelijk tot een andere watervoorziening naast een drinkwatervoorziening
moet worden overgegaan isafhankelijk van
vele aspecten. Daarom zijn de scenario's
beoordeeld aan de hand van zescriteria. In
dit artikel wordt een eerste selectie uitgevoerd
aan de hand van de criteria volksgezondheid,
bcheerstechmsche aspecten, juridische
aspecten en maatschappelijke acceptatie.
Descenario's diedan nog overblijven zijn
doorgelicht op decriteria milieu-effecten en
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Om hoeveel water gaat het?

economisch rendement. Dit wordt beschreven
in een vcrvolgartikel[3].

onderdeel

LHD

De scenario's

bad

'5,7

Om tot een 'duurzaam waterbeheer' te
komen, zijn vijfscenario's in beschouwing
genomen. Deze zijn ófgebaseerd op waterbcsparing, ofop waterbespanng in combinatie
met gebruik van ander water. Opgemerkt
moet worden dat gebruik van ander water
kan leiden tot extra waterbesparing omdar
de consument bewuster met het water
omgaat. De volgende scenario's zijn onderscheiden:

douche
wastafel

44

spaarpliLSscenario:destandaard uitvoering
van een nieuwbouwwijk, waarbij in alle
woningen en kantoren gebruik wordt
gemaakt van zuinige, gangbare waterbesparende apparatuur. Deze maatregelen
worden ook in alle volgende scenario's
toegepast. Het spaarplus scenario vormt
aldus de referentie;
bluswaterapart scenario:bluswater wordt

4,8

wassen, machine
afwassen, hand

7,7

-

30,5
23,1

afwassen, machine
voedselbereiding
overig

9,6

totaal

144

Tabel1

1
2,8

IJburgwatergebruik(!)perpersoonperc
hetLHD.

(bad- en douchewater);
dubbelnet scenario: in dit scenario zijn
meerdere ruwwaterbronnen voor ander

buiten het drinkwater- en ander waternet
om geleverd, waardoor met een kleine
dimensionering van de netten kan worden
volstaan;
regenwaterscenario:in alle woningen wordt
gebruik gemaakt van regenwater voor het
toilet;
.grijswaterscenario:allewoningen worden
aangesloten op een systeem van baden douchewater hergebruik voor toiletspoeling met een lokaal net. In een grijswatersysteem worden helofytenfiltcrs
(zuiveringsmoerassen) gebruikt om het
bad- en douchewater te zuiveren voordat
het water wordt hergebruikt. Kenmerkend
voor dit scenario isdat daadwerkelijk
water wordt bespaard door hergebruik en
dat het tiool wordt ontlast;
dubbelnetscenario: huishoudwater wordt
met een collectief leidingnet geleverd
voor toilet en wasmachine, en voor bluswater.

5,4

toiletspoeling
wassen, hand

water mogelijk:
IJmeer-watcr;
WRK-water:water uit het Lckkanaal,
dat teNieuwegein een zuivering heeft
ondergaan (coagulatie - sedimentatie
- snelfiltratie);
Wccsperkarspel-water:water vanuit
de Bcthunepolder dat te Loenderveen
een zuivering heeft ondergaan
(coagulatie - sedimentatie - verblijf in
deWaterleidingpias - snelfdtratie);
effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost (ri-Oost);
brak grondwater uit het eerste watervoerende pakket;
neerslagwatcr dat geïnfiltreerd en
vervolgens teruggewonnen wordt.

Ajb. 2

Uitgegaan isvan een totaal watergebruik
van een 'Ijburger', zoals weergegeven in tabel
1.Het gehanteerde LHD (watergebruik per
persoon per dag in liters) bedraagt 144.
Door voor één ofmeerdere toepassingen ander
water tegebruiken ontstaat er een bepaalde
verdeling tussen het aandeel drinkwater en
het aandeel ander water. Er is van uitgegaan
dat élke vorm van ander water gebruikt
kan worden voor de toiletspoeling, en alleen
zogenaamd huishoudwater voor toiletspoeling
én wasmachine. In tegenstelling tot andere
projecten die in Nederland zijn opgestart [4,5,
6} wordt er in IJburg van afgezien om de buitenkraan van ander water tevoorzien. Vooral
de (kans op een) hoge blootstelling via de buitenkraan (kinderbadjes) vereist een zeer goede
hygiënische kwaliteit van ander water om
het infectierisico beperkt te houden.Als de
buitenkraan wel van ander water zou worden
voorzien, zouden de scenario's waarbij de
hygiënische kwaliteit van het andere water
duidelijk lager is dan van drinkwater, direct
afvallen. Daarnaast blijkt dat het aandeel
'buitenkraan' in het totale landelijke watergebruik zeer beperkt is, namelijk 3% [7].

4«v

Met deze uitgangspunten ontstaat een
verdeling tussen drinkwater en ander water,
zoals weergegeven in afbeelding 2. Huishoudwater beslaat 37%van het totale watergebruik
(toilet en wasmachine),grijswater 21%
(toiletspoeling), en regenwater 16%(toiletspoeling).Van het toiletwatergebruik zal
in het regenwaterscenario 25%door drinkwater gesuppleerd moeten worden, omdat de
hoeveelheid regenwater niet toereikend is om
altijd geheel te voorzien in de voor toiletspoeling vereiste hoeveelheid water.

Verdelingdrink- enanderwater bij hetdubbelnetscenario,hetregenwaterscenarioenhetgrtjswaterscenario.

100% T

De ruwwaterbronnen
In allescenario's wordt voor het normale
drinkwater uitgegaan van drinkwater geproduceerd in de bestaande productiebedrijven
van Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(Leiduin en Weesperkarspel). In een aantal
scenario's wordt ook ander water gebruikt. De
ruwwaterbron voor dit andere water verschilt
per scenario:
spaarplusscenario:geen ander water;
bluswaterapartscenario:hierbij kan gedacht
worden aan blusvijvers en open water.
Gezien degrote hoeveelheden open water
rondom IJburg zouden blusvijvers een
aantrekkelijke optie kunnen zijn;
regenwaterscenario: regenwater;
grijswaterscenario:gezuiverd grijswater

Grijswater
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vooral samen met de aanwezigheid van
zware metalen en organische microverontreinigingen in het water;
esthetisch/organoleptische normen: dit
betreffen onder andere kleur, geur, troebeling, ijzer en mangaan;
operationele normen: dit betreffen de
corrosieparameters chloride, sulfaat en
bicarbonaat, de hardheid en parameters
diesamenhangen met de nagroei-potentie
(AOC,N en P,ofwel het nutriëntenniveau).
Risico's voor de volksgezondheid hangen
vooral samen met de hygiënische kwaliteit van
het ander water. Derisico's zijn afhankelijk
van de concentratie micro-organismen m het
ander water enerzijds en de mate van blootstelling aan ander water anderzijds. De mate
van blootstelling is moeilijk in te schatten.
Om elk risico voor de volksgezondheid uit te
sluiten hanteert Gcmecntewaterleidingen
Amsterdam het uitgangspunt dat de hygiënische kwaliteit van huishoudwater met als
toepassing toilctspoeling èn wasmachine
gelijkwaardig moet zijn aan die van drinkwater (zoals vastgelegd in het Waterleidingbesluit).
Aan de toxicologische kwaliteit zijn geen
specifieke eisen gesteld. Esthetisch/organoleptische parameters zijn van belang in
verband met de acceptatie van ander water
('de was moet even wit zijn'). Hoge ijzer- en
mangaangehaltes en een hoge kleur zijn dus
ongewenst.

A/b. 3

^4

Hdojytmfihm.

Selectiecriteria

Volksgezondheid en kwaliteitseisen

De mogelijkheid van inzet van een tweede
waterkwaliteit naast drinkwater wordt door
vele factoren bepaald. Om een goede afweging
tussen de scenario's te maken zijn zes criteria
in deafweging betrokken:
volksgezondheid en andere kwaliteitseisen;
beheerstechnische aspecten;
- juridische aspecten;

Voor het gebruik van ander water bestaan
nu nog geen kwalitatieve eisen.Dit wordt als
een gemis ervaren [8].Om elk risico wat betreft
de volksgezondheid uit te sluiten wordt de
buitenkraan niet van ander water voorzien.
Dit uitgangspunt isin overeenstemming met
de stcllingname van het RIVM [8]en blijkt
recentelijk ook gehanteerd te worden door het
ministerie VROM[9].

maatschappelijke acceptatie;
milieu-effecten;
economisch rendement.
Aan de hand van deeerste vier criteria is
een voorselectie gemaakt van de scenario's.
De resterende scenario's zijn daarna getoetst
op milieu-effecten en economisch rendement.
Deze tweede toetsing komt in het vervolgartikel aan de orde[3].

Alsander water gebruikt wordt als huishoudwater voor toilctspochng èn wasmachine,
isde hygiënische kwaliteit een belangrijk punt
van aandacht. Een onderscheid is gemaakt
tussen:
hygiënische normen: deze hangen samen
met de aanwezigheid van (ongewenste)
micro-organismen in het water;
toxicologische normen: deze hangen
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Operationele eisen zijn o.a. van belang om
dedistributie van het ander water naar wens
te laten verlopen. Een door Gemeentewaterleidingen Amsterdam specifiek geformuleerde
eis isdar her andere water, wanneer toegepast
voor de wasmachine, net zoals het drinkwater
vanAmsterdam een hardheid moet hebben
van 1,5 mmol/1. Deburgers van Amsterdam
zijn gewend aan onthard water. Distribueren
van niet-onthard huishoudwater zou her
wasmiddelengcbruik kunnen verhogen en
aanleiding kunnen geven tot kalkafzetting.
Op basisvandevereiste hygiënische kwaliteit
valt hetscenariodnbbelnet meteffluent ri-Oosrals
ruwwaterbronaf. Dit water ishygiënisch dusdanig zwaar belast (zie tabel 2)dat gebruik van
deze bron in geval van calamiteiten (een niet
goed functionerende ander-warerzuivering) te
grote risico's voor de volksgezondheid met
zich meebrengt.
Ookhetscenariodnbbelnetmet.geïnfiltreerd
neerslagwateralshuishoudwaterbronvaltaf.
Debodempassage zorgt wel voor een
hygiënische kwaliteitsverbetering, maar
de passage isslechts kort en beïnvloeding
door intensieve activiteiten in een stedelijk
gebied isniet uit tesluiten. De lagepH van
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het regenwater (ca.4à 5)[10]kan ook aanleiding geven tot uitlogen en mobiliseren van
ongewenste stoffen tijdens transport van
het regenwater over daken, verhard oppervlak
en tijdens bodempassagc.

Beheerstechnische aspecten
Naast de hiervoor genoemde kwalitatieve
beperkingen van het gebruik van geïnfiltreerd
neerslagwater als bron voor huishoudwater
in het dubbelnet scenario, brengt de inzer
van neerslagwater ook risico's met zich mee
voorde leveringszekerheid. Door het hoge
nutriëntgehalte van het regenwater (NH +
circa 2,5-3,1 mg/l N) [10]kan verstopping van
infiltratie- en onttrekkmgsmiddclcn optreden.
Ook om deze reden wordt geïnfiltreerd neerslagwater niet als reëel alternatief beschouwd
voor huishoudwater èn ander water.
In her grijswater scenario moet bad- en
douchewater gezuiverd worden. Dit gebeurt
in hclofytcnfiltcrs. In afbeelding 3is een
voorbeeld gegeven van dergelijke fillers.
De benodigde ruimte voor een helofytenfilter
iscirca 2,5m2 per woning en 4,5ha voor 18.000
woningen. In dedichtbebouwde delen van
IJburg iser mogelijk niet voldoende ruimte
beschikbaar voor het plaatsen van helofytenfilters.

Juridische aspecten
Het drinkwater dat een waterleidingbedrijf levert valt onder de Waterleidingwet en
moet aan drinkwaternormen voldoen die zijn
vastgelegd in het Waterleidingbcsluit. Voor
ander water iser noggeen regelgeving.
Voor het kwaliteitsaspect zijn er tot nu toe
geen voorschriften voor ander water. Gebaseerd op de hoofdlijnen voor de nieuwe Waterleidingwet [11]wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de levering van huishoudwater aan
IJburg onder de concessie van Gemeentewaterlcidingen Amsterdam valt. Bijuitval van de

Tabel2

'Vechtlinies,Duinrechts': huishoudwaterisnietnieuw!Van 1887tot15132kendeAmsterdamweegescheiden
waterleidimjsystemen.Hetdrinkwaterkwamuitdeduinen,hetspoelwateruitdeVecht.

ander-watervoorziening zal drinkwater
geleverd moeten worden om aan de leveringsplicht tevoldoen. Dit isafteleiden uit de
Waterleidingwet en het Bouwbesluit. Eén en
ander heeft wel consequenties voor de
dimcnsioncring van het drinkwaternet.
Productaansptakehjkheid isvooral relevanr
voor leveranciers van huishoudwater. In de
leveringsovereenkomst iseen clausule nodig
die het maken van kruisverbindingen door
'klussende' gebruikers verbiedt.

Acceptatie
Maatschappelijke acceptatie
Acceptatie van ander water door de
gebruikers is een eerste vereiste om het project
succesvol te laten zijn. Voor Gemeentewaterleidingen isdir misschien wel cxrra van
belang: rot dejaren '30heeft Amsterdam twee

Hygiënischekwaliteiteffluent ri-Oost.

parameter
Koloniegetal 22°C (n/ml)
Koloniegetal 37°C(n/ml)
Thermotolerante bacteriën van decoligrocp (n/100 ml)
FaecaleStreptococcen (n/100 ml)

concentratie
33-5001
13.8001
90.000 2
8.3002

Aeromonas spp (n/100 ml)
Sporen van sulfietreducerende Closrridia (n/100 ml)

250.0001

Virussen (entero) (n/l)

20o/3,5s

7.150'

soorten water gehad: drinkwater uit de duinen
en Vechtwater om teschrobben (afb.4).
Dit dubbele net isafgeschaft omdat het niet
functioneerde. Bijna iedereen gebruikte lievet
het goede water. De tijden zijn echter veranderd. Het milieubewustzijn van mensen is
toegenomen en het kennisniveau over de
gebruiksmogelijkheden van ander water
is toegenomen, mede door de uitgebreide
mogelijkheden van de voorlichtingsmedia.
Over de acceptatie van ander water, in
grootschalige projecren, is weinig bekend.
Daarom isdoor Gemccntewaterleidingen
Amsrerdam een enquêre uitgevoerd onder
400bewoners vanAmsterdamse nieuwbouwwijken [12].Debelangrijkste uitkomsten zijn:
9j%accepteert ander water voor toiletspoeling;
80%stemt in met ander water voor de
wasmachine alsde was even schoon
wordr;
90%accepteert ander warer voor de
wasmachine als dit water goedkoper is;
70%is bereid om voor ander water
evenveel ofmeer te betalen als voor drinkwater;
de acceptaticgraad voor ander water neemt
toe door de prijs ten opzichte van drinkwater te verlagen.
Maatschappelijk draagvlak voor ander
water blijkt op grond van deze resultaten
zonder meer aanwezig.
Acceptatie bluswater apart

!jaargemiddelden 1996.
éénmalige mermg 27-01-97(sporen Closrridia) en 06-06-97.
literaruurwaardc RIVM.Gemiddelde enterovirusconcentratie in voorbezonken afvalwater
(200)en na zuivering(3,5).

De brandweer heeft aangegeven dat voor
bluswatervoorziening wordtgerekend op het
gebruikmaken van brandkranen op het waterleidingnet (hetzij drinkwater, hetzij huishoudwater). Een sysreem waarbij geen gebruik
gemaakt kan worden van brandkranen op een
H20
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Spaarpius scenario (referentie)
Bluswater apart scenario
Regenwater scenario
Grijswater scenario
Dubblenet scenario:- Umeer
- WRK
- WPK
- Rl-Oost
- brak grondwater
- geïnfiltreerd neerslagwater

I

Volksgezondheid

af: Dubbelnet Rl-Oost
Dubbelnet geïnfiltreerd neerslagwater

[Beheerstechnische aspecten

at: Dubbelnet geïnfiltreerd neerslagwater

Ijuridische aspecten

af: -

[Acceptatie

i.

af: Bluswater apart

Spaarpius scenario (referentie)
Regenwater scenario
Grijswater scenario
Dubbelnet scenario: -Umeer
-WRK
-WPK
-brak grondwater

T
Toetsen op milieu-effecten en kosten

Ajfe.5

Selectievanreëlescenario'svooranderwarer.

waterleidingnet voor de inzet van het eerste
blusvoertuig wordt zonder meer van de hand
gewezen.
Op basishiervan ishetbluswaterapartscenario
niet indeverdere beschouwing meegenomen.

aspecten volksgezondheid, beheerstechnische
aspecten,juridische aspecten en maatschappelijke acceptatie.

j Terpstra GJ., UitziugerJ., HoekJ.P.vander,Dillen M.R.B,

Deze toetsing heeft geleid tot vier
scenario's die aan een verdere toetsing zullen
worden onderworpen (zieafb. 5].De verdere
toetsing heeft betrekking op de aspecten
'milieu-effecten' en 'economisch rendement'.
Daarbij moet aangetekend worden dat de
restetendc scenario's 'regenwatet' en 'grijswater' alleen voorzien in ander water voor
toiletspoeling. Het dubbelnet scenario voorziet in andet water t.b.v. toiletspoeling en de
wasmachine. Hiervoor iswèl een zuivcting
van de tuwwater-huishoudbron vereist. Twee
ruwwatetbronnen voor huishoudwater in het
dubbelnet scenatio (ri-Oost en geïnfiltreerd
necrslagwatet) zijn op kwalitatieve gronden
al afgevallen. De vereiste zuiveting, en de
beoordeling op milieu-effecten en economisch
rendement, komen aan de orde in een vervolgattikel [3].Uit oogpunt van volksgezondheid
wotdt bij alle scenario's afgezien van het
gebruik van ander watet voot de buitenkraan.

4. ErnesJ.P.P.M. (1997J.Aquarius: waterlevering inEindhoven

Om een milieuvriendelijke watervoorziening te realiseren voor IJburg zijn vijf
scenario'sgeselecteerd en getoetst op de

Destudie naar een milieuvriendelijke
watervootziening voot IJburg is uitgevoerd
doot een stuui- en werkgroep 'Wijwatet':
Wijs met IJburg watet. Deauteurs willen alle
collega's die een bijdrage hebben geleverd
aan deze stuui- en werkgroep daarvoor
bedanken.%
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A M S T E R D A M WATER S U P P L Y C O N S I D E R S T H E USE O F A DUAL WATER S U P P L Y SYSTEM
F O R T H E N E W H O U S I N G ESTATE ' I J B U R G '

The city ofAmsterdam isgoing to build anew housing estate:'IJbutg'. It will belocated in
the "Ij-meet". It isaimed to bea sustainable housing estate for 18,000households in which
emphasis ison environmental aspects and the use ofsustainable building materials.Awater
supply system in which besides dtinking water another water quality issupplied may contribute to this target. Impottant questions are,for which purposes this other water quality can
be used, and the feasibility ofsuch asystem. Feasibility isjudged by public health aspects,
technical aspects, legislation aspects,acceptance by the public,environmental aspects and
economics. Based on the fust four criteria the use ofadual watet supply system is feasible.
Depending on the taw watet source and treatment system, the other water quality can be used
either for toilet flushing, or for toilet flushing and aswater for the washing machine.To avoid
any health risk, the water will not besupplied to the out-door tap (e.g.to water the gatden).
In asupplementaty study, the selected alternatives will becompared on environmental effects
and costs to find the optimum dual water supply system.
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