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Huishouàwater:
eenduurzameoptie?

Resultaten
In het proefgebied waar drinkwater
afkomstig is uit grondwater (Almere),leidt de
inzet van huishoudwater tot een verhoging
van de totale milieubelasting van de watervoorziening van huishoudens.
Zuivering van grondwater tot drinkwater
vergt immers een minimale inspanning.
In het proefgebied met drinkwater uit oppervlaktewater (Heerhugowaard) kan de inzet van
huishoudwater onder bepaalde omstandigheden (dus afhankelijk van de zuiveringsopzetten voordrinkwater en huishoudwater)
milieuvoordcel opleveren ten opzichte van
degebruikelijke situatie van uitsluitend
drinkwaterlevering.
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lu Nederland bestaat in toenemende mate
aandacht voorde levcriiig van twee waterkwaliteiten aan huishoudens: ecu dubbele
watervoorziening. Hierbij wordt drinkwater
gebruikt voor hoogwaardige toepassingen als
voedselbereiding, douchen en baden. Daarnaast
wordt via een tweede leidingstelsel ecu andere
kwaliteit water^eleverd voor laagwaardiger
toepassingen als toilctspoeling, wasmachine,
braiidkraan eneventueel buitenkraan.
Deze tweede kwaliteit water: huishoudwater,
voorziet in 50%van dewatervraag van huishoudens, cu kan aan minderstrenge zuivcringseisen voldoen dan drinkwater. Hierdoor behoeft
voorhuishoudwatergeen hoogwaardig grondwater aangewend teworden (wat verdroging
tegen kangaauj, cuzou besnaard kunnen
worden op de inspanning voorzuivering waar
hetgaat om eenvolledige watervoorziening uit
oppervlaktewater. Ishet hieruit vermeende
milieuvoordeel van de levering van huishoudwater naast drinkwater aan huishoudens wel
juist?

etc.)en daarmee zuiveringsopzet voor
huishoudwater;
schaalgrootte van het huishoudwaterproject (aantal woningen in de wijk);
materiaalbeleid voor leidingwerk (koper
en gietijzer scoren ongunstig in de milieuanalyse).

A/b.1

De resultaten van de uitgevoerde LCA's
(afb. 2)zijn specifiek voor de onderzochte
wijken.

Schematischeweergavehuishoudwaterlevcring: mogelijke:bronnenvoorhuishoudwater(pijlen),centrale
zuiveringvanhuishoudwaterendistributieervanviaeentweede ieidmgstelsel.

Milieu-effecten zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden
In het kader van een afstudeerproject zijn
de milieu-cffcctcn van de levering van huishoudwater naast drinkwater aan huishoudens
in kaart gebracht op grond van de methode
van Levenscyclus Analyse (LCA)en Eco-indicator '95methodiek. Met behulp van het
softwarepakket SimaPro zijn opgrond van
materiaal- en energieverbruik voor zuivering,
transport en distributie (winning tot en met
de binnenhuisinstallatie) milieu-scores voor
een enkele en dubbele watervoorziening in
twee proefgebieden bepaald (riolering en afvalwaterbehandeling zijn niet meegenomen).
Milieu-effecten van een dubbele watervoorziening ten opzichte van een enkele voorziening blijken sterk afhankelijk van de
omstandigheden van het onderzochte voorzieningsgebied (wijk).

Afb.

Resultatencasestudies.'Eco-iudicntorcuenkosten.Casestudie1,Almere,betre/tdewijk'TussendeVaarten',
rïooowoningen.Casestudiez,Heerhugowaard,betrefteendeelvandewijk'Huygenhoek',1150woningen.
DestudieszijnuitgevoerdinsamenwerkingmetrespectievelijkFDMFlevolandseDrinkwaterMaatschappij
cuPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland,
Eco-lndicator 50 m 3 per materiaal I energie

Eco-indicator 50 m 3 per onderdeel
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De volgende factoren zijn hierbij belangrijk:
grondwater ofoppervlaktewater als bron
voor drinkwater (endaarmee de complexiteit van de drinkwaterzuivering);
bron (regen-, oppervlakte-, industriewater,

Per afbeelding: linker staafjes:

Almere:

links 100% drinkwater uit grondwater
rechts 50% drinkwater, 50% huishoudwater uiteffuent van de afvalwaterzuivering Almere

rechter staafjes: Heerhugowaard: links 100% drinkwater uitoppervlaktewater (IJsselmeer)
rechts 50% drinkwater, 50% huishoudwater uitlokaal oppervlaktewater
Heerhugowaard

HzO

6-1998

PLATFORM

Maatschappelijke kosten

Bekken fwishoudwaterproject Dichteren van waterbedrijf Gelderland inDoetineheir

LCA en verdroging
Deuitgevoerde LCA'sen bovengenoemde
resultaten nemen echter niet eventuele
natuurschade (verdroging) van grondwateronttrekkingen voor drinkwater in beschouwing, wat m verdrogingsgevoehge gebieden
juist de aanzet isom huishoudwater uit een
andere bron dan grondwater in te zetten.
In de studie isvoor het onderzoeksgebied
met drinkwater uit grondwater aan de hand
van de Eco-indicator '95methodiek een
milieu-score (Eco-indicator) voor de onttrekking van grondwater voor drinkwater
bepaald. Hierbij iseen aantal aannamen
gedaan en zijn Nederlandse data geëxtrapoleerd naar Europese schaal. De score (de
potentiële milieuschade van een onttrekking)
mag uitsluitend meegerekend worden in de
totale milieubelasting van een watervoorziening wanneer er daadwerkelijk sprake is
van verdroging (schade) door de onttrekking
van grondwater voor drinkwater.
In afbeelding 2is tezien dat de indicator voor
verdroging van dezelfde orde van grootte is als
de eerder bepaalde totale milieubelasting van
de watcrlevering aan huishoudens (zuivering,
transport en distributie). In het onderzoeksgebied (Flevoland) isechter geen sprake van
verdroging waardoor de indicator voor verdroging daar niet mee isgenomen en de
figuur rechtsonder in afbeelding 2 fictiefis.

Eco-indicatoren met kanttekening
Uit het kader blijkt dat Eco-indicatoren
van de diverse watervoorzieningssystcmen
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niet alleen met betrekking tot verdroging
onzeker zijn. Ook data op het gebied van de
andere milieu-effectklassen zijn niet volledig
bekend en ook voor dezecffcctklasscn worden
geen lokale omstandigheden in acht genomen
die beïnvloeden in hoeverre potentiële
milieubelasting reëel is.
Het spreekt voor zich dat de resultaten in
afbeelding 2indicatiefzijn en met de nodige
achtergrondkennis geïnterpreteerd moeten
worden.

PompkelderinDichteren.

Voor de kosten van een dubbele watervoorziening ten opzichte van die voor een
gebruikelijke watervoorziening met uitsluitend drinkwater geldt hetzelfde als voor de
milieu-effecten van de inzet van huishoudwater: de afhankelijkheid van lokale omstandigheden. Zonder kosten voor eventuele
verdroging mee te rekenen zijn de totale
kosten (per m3) van watcrlevering aan huishoudens bij een dubbele watervoorziening
55-70%hoger dan bij levering van uitsluitend
drinkwater uit grondwater (casestudie 1).
Wanneer drinkwarer in eerste instantie al
afkomstig isuit oppervlaktewater, bedragen
de meerkosten van een dubbele watervoorziening 5-15%ten opzichte van de levering van
uitsluitend drinkwater (casestudie 2).
Doorberekening van kosten van eventuele
verdroging door grondwateronttrekking in
dedrinkwarerprijs zal het prijsverschil tussen
drinkwater uit verdrogingsgevoelig grondwater en huishoudwater verkleinen. Wel moet
nagegaan worden ofhet wellicht gunstiger is
voor de totale maatschappelijke kosten dat
eventuele andetc oorzaken van verdroging in
een bepaald gebied (waterhtushoudkundige
ingrepen, grondwaterwinningen industrie en
landbouw) aangepakt worden.
Bij bepaling van de kosten van huishoudwater moet rekening worden gehouden met
'verdekte kosten' van een dubbele watervoorziening samenhangend met extra controle
om wanverbindingen tussen dtink- en huishoudwaternet te voorkomen (volksgezondhcidsaspect)en hogere kosten bij reparatie of
aanpassing van de afwijkende huishoudwatetmstallatie.

PLATFORM

LevenscyclusAnalyse, Eco-indicator '515,SimaPro
De Levenscyclus Analyse (LCA),ontwikkeld vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma
Hergebruik van afvalstoffen (NOHJ in samenwerking russen bedrijfsleven en het Centrum
voor Milieukunde in Leiden, iseen systematische methode om milieu-effecten tijdens de
gehele levensloop (productie,gebruik, afdanking) te kwantificeren en beoordelen.
Per eenheid vindt een inventarisatie plaats van onttrekkingen uit en emissies naar het milieu
door het gebruik vangrondstoffen, chemicaliën en energie, bewerkingsprocessen, transporr,
etc.Van deze ingrepen wordt bepaald hoeveel zij bijdragen aan verschillende milieu-effecten
(classificatie, karaktertsatie).Vianormalisatie wordt degrootte van de bijdragen aan de totale
omvang van een milieu-effecr in Europa bepaald. Degenormaliseerde bijdragen aan milieueffecten worden gewogen opgeteld tot een milieu-index (evaluatie). Met name de laatste stap
brengt problemen met zich mee:hoe ernstig is bijvoorbeeld het broeikaseffecr ten opzichte
van verzuring ofdeandere milieu-effecten?
DeEco-indicator '95 methodiek geeft een antwoord op deze vraag.Normalisatie en
evaluatie (weging) vinden plaats via devolgende formule: I =X (E/N * N / T *W).Hierbij is:
E de omvang van het effect (per effectklasse) alsgevolg van het beschouwde product ofproces
N de normalisatiewaardc:de totale omvang van een effect (per klasse) in Europa
T (target) destreefomvang, gewenste omvang van een effect (vaak gebaseerd op beleidsdoelstellingen)
W de subjectieve (maar welexpliciet gemaakt) weegfactor die het verschil in ernst tussen de
effcctklassen weergeeft
I de Eco-indicator indiceert depotentiële milieubelasting van het beschouwde product of
proces (onafhankelijk van lokale aspecten; alleen effecten die op Europees niveau schade
veroorzaken worden meegenomen).
De methode is volop in ontwikkeling en met name over de invulling van de weging lopen de
meningen uiteen. Andere kanttekeningen bij de methode zijn de onzekerheden in data en de
gehanteerde streefwaarden.
Het in de studie gebruikte softwarepakket SimaPro bestaat uit een op de LCA toegesneden
database met een rekengedeelte waarmee Eco-indicatoren van producten en processen via de
Eco-indicator '95methodiek berekend kunnen worden*. De Eco-indicator '95methodiek en
SimaPro zijn vooral geschikt voor opsporing van knelpunten in de milieubelasting van produccen en processen en de vergelijking van alternatieven op hun milieu-impact.
Op grond van bovengenoemde kanttekeningen bij de Eco-indicator '95methodiek moeten de
resultaten van uitgevoerde studies op dit gebied met voorzichtigheid gehanteerd worden.
* HierbijneemtSimaProqecninvloedenvan beleidsdoelstellingenmeezoalsditwelgebeurtindeEco-indicator pj
methodiek.

Tendensen in de waterwereld,
duurzaamheid
Toenemende milieuproblemen, de
tendens van meer marktwerking, liberalisering vanuit de Europese Unie, doorberekening van de integrale waterprijs
(inclusief mihcukosten), het ter discussie staan
van grondwateronttrekkingen in kwersbare
gebieden; één en ander wijst wellicht op een
vergroting van de bestaansgrond voor
huishoudwater. Toch zal in het kader van
efficiency en integraal waterbeheer per regio
gezocht moeten worden naar een optimale,
duurzame verdeling van beschikbare
waterbronnen over alle in de waterhuishouding ingrijpende partijen. De levering
van huishoudwater uit een andere bron
dan grondwater naast drinkwater uit grondwarer is hierbij één van wellicht meerdere
opties.

Water op maat
Vervuiling van waterbronnen zal meer en
meer leiden tot een zogoed mogelijke aansluiting van de waterbron op de toepassing
van het water. Hierbij zal hoogwaardig grondwater zoveel mogelijk gereserveerd worden
voor drinkwater. Om de natuurlijke waterhuishouding van de bodem niet te verstoren
door overmatige grondwaterwinning, verdient
het de voorkeur niet meer grondwater te onttrekken dan 111een bepaald gebied over een
bepaalde periode aangevuld wordt. Huishoudwaterprojecten lijken daarom zinvol in regio's
waar de drinkwatervraag de aanvulling van
grondwater overschrijdt.

Ajb.3

Eendubbelewatervoorziening.

hangt sterk afvan specifieke kenmerken van
de beschouwde locatie.Opgrond van het
uitgevoerde LCA-onderzoek is met name de
besparing van verdrogingsgevoelig grondwater gunstig voor de milieubelasting van de
levering van huishoudwater uit een andere
bron dan grondwater. In her onderzoeksgebied
met drinkwater uit oppervlakrewater schommelt de Eco-indicator van een dubbele
watervoorziening rond die van een enkele
voorziening, afhankelijk van de bron van huishoudwater. In her algemeen kan overigens
gesteld worden dat de milieubelasting van alle
alternatieven (zeer)gering is in vergelijking
tot andere maatschappelijke activiteiten als
verkeer en huishoudelijk energieverbruik.
Waar een dubbele watervoorziening milieuen kostenneutraal isvergeleken met een enkelewatervoorziening, kan de levering van huishoudwater bijdragen aan de bewustmaking
van de consument dat water een kosrbaar goed
is waar zorgvuldig mee omgegaan dicnr te
worden. In beide casestudies viel de grote
invloed van het materiaalbeleid voor leidingen
in de totale milieuscore van watervoorzieningen op. Het niet meer toepassen van koperen
binnenhuisleidingen ofgietijzeren hoofdleidingen reduceerr de milieubelasting van
waterlevering aanzienlijk.
De Eco-indicator '95methodiek en het
softwareprogramma SimaPro zijn in ontwikkeling. Zowel data als methode bevatten
onzekerheden; resultaten van de uitgevoerde
LCA'sdienen daarom met de nodige voorzichtigheid en achtergrondkennis
geïnterpreteerd te worden,«f
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