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isinformatieovermilieuaspectenen praktijkervaringenverzameldenvondeenuitgebreide
enquêteplaatsonderdebewonersvandeproefprojectwijken. Deresultatenzijnbesprokenen
geëvalueerdineenbegeleidingscommissie
bestaandeuitvertegenwoordigers vandeproefprojecren,hetMinisterievanVROMende
VROMInspectie,hetRIVMendeVEWIN.
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Binnenkort komthetMinisterievanVROMmeteendejinitiefbeleidsstandpunt betreffende decentraleleveringvaneentweedewaterkwaliteit aan huishoudens.Dit beleidsstandpuntzalgrotendeels
zijngebaseerd oponderzoekdatKiwaWaterResearchmopdrachtvan herministerieeninsamenwerkingmeteenaantalproejprojecthoudersvan huishoudwatervoorzicmngeuheeft uitgevoerd naar
demicrobiologischeentoxicologischeveiligheid,naarhetmilieurendementéndebehoefte aanvoorlichting vandeklantoverhuishoudwater'I. Hetonderzoekbevestigtdatgebruik vanhuishoudwater
nietzonderrisicois.Deelsisdathetgevolgvaneenonvoldoendeborgingvandejuisteaanlegvan
systemenenverkeerdgebrmkvan huishoudwater, waardoorsprakekanzijnvan eenverhoogdeblootstelling aanziekteverwekkende micro-organismen.Maarookbijjuistgebruik van huishoudwater
kandemicrobiologischeveiligheidvanhuishoudwater nietmallcgevallcnwordengegarandeerd.
Verderblijkt devoorlichting aaugebruikersnietafdoende,aangezien bewonerszelfstandig verkeerde
aansluitingen makenenhuishoudwaterverkeerdgebruiken.Tenslotteisvastgestelddathetmilieurendementvanhuishoudwater inabsolutezinzeerbeperktis.
Vanafhetmidden vandenegentigerjaren
ontstonden inhetkadervanhet duurzaam
waterbeheerenwatergebruik ideeënoverde
aanlegvaneentweedeleidingnetvoordeleveringvaneenanderewaterkwaliteitdandrinkwateraanhuishoudens.Dit huishoudwater
zoubestemdzijn voortoepassingen waarvoor
hetgebruikvandrinkwater alsverspilling
werdbeschouwd,zoalstoiletspoeling,dewasmachineendebuitenkraan.Aanheteindvan
dejaren negentigwasineenaantal nieuwbouwwijken eentweedewaterleidingnetaangelegdenwerdeenstartgemaaktmetdeleveringvanhuishoudwater naastdrinkwater.Op
diemanierontstonden deeersteproevenop
praktijkschaal.HetMinisterievanVROMsteldein 1999vastdatvoorhetontwikkelenvan
adequaatendoelgericht beleidophetgebied
vanhuishoudwatetmeer ervaringscijfers
nodigzijn2!.UitonderzoekvanhetRIVMin
1997enKiwain 1999wasgeblekendathet
gebruikvanhuishoudwater nietzonderrisico'sis,omdatmensendoorgebruikvanhuishoudwater kunnen wordenblootgesteldaan
ziekteverwekkende micro-organismen3),4).Om
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dieredenenzijndoorhetministerieinhet
voorlopigebeleidsstandpunt uit 1999zes
proefprojecten aangewezen.Deze proefprojectenzijnvanmei2001 totenmetaugustus2002
intensiefgevolgd.Deresultaten,dieinditartikelwordenbeschreven,dienenalsbasisvoor
eenbeleidsmatigebeoordelingvan huishoudwaterendeinbeddingervanindeNederlandse
wetgeving.BinnenkortzaldoorhetMinisterie
vanVROMhetbeleidsstandpunt met betrekkingtotdetoepassingvanhuishoudwater aan
deTweedeKamerwordenaangeboden.
Opzet van het onderzoek
Debasisvooruitvoeringvanhetonderzoek
vormdeeenmonitoringprotocol datKiwa
WaterResearchinopdrachtvanVROMhad
opgesteld,uitgaandevande informatiebehoefte
bijdeoverheid.Ditprotocolrichttezichvoornamelijkopdeaspectenvolksgezondheid,
milieuenklantenvoorlichting.Uitgaandevan
ditprotocolistijdens hethierbeschreven
onderzoekhuishoudwatervangrondstoftoten
metkraanopeengrootaantalmicrobiologische
enchemischeparametersgeanalyseerd.Verder

Proefprojecten
OpbasisvandedoorVROMbijdeselectie
gehanteerdecriteriazijn indetabelviervande
zesproefprojecten kortgekarakteriseerd.De
leveringvanhuishoudwatet indewijkDichtetenvanDoetinchem isnietvangestartgegaan
vanwegetechnischeproblemenmethetzuiveringssysteem.Omeenzelfde redenisdeleveringvanhuishoudwater indewijkBuitenhof
inDruten kortetijd nastartvanhetonderzoek
stopgezet.Bijviervandezesprojecten ishet
monitoringprotocol vollediguitgevoetd.Bij de
begeleidingscommissie bestondechterhetvertrouwen datdeomvangvandedatasetresulterenduitdeoverigeprojecten voldoendezou
zijnvooreengoedeevaluatie.Dezemening
wasmedegebaseerdopdeverscheidenheidvan
bronnen(kwelwater,hemelwater,oppervlaktewater),zuiveringsmethoden entoepassingsvormenvanhuishoudwater bijdezevierprojecten,zoalsookblijkt uitdetabel.
Volksgezondheid
Bijdebeoordelingvandevolksgezondheidsapecten isalsuitgangspunt gehanteerd
dathuishoudwatet nietvoorconsumptie
bedoeldis.Blootstellingaanstoffen, microorganismenenvirussen kandaardooruitsluitendplaatsvindendoothuidcontact endoor
inademingvanaerosolen.Huishoudwater
blijktvanuit toxicologisch oogpunt(organischemicroverontreinigingen enzwaremetalen)veiligtezijn.Degezondheidsrisico'svan
huishoudwater wordenmetnamebepaald
doordemicrobiologischeparameters.Opalle
onderzochtelocatieszijn indegrondstofziekteverwekkendemicro-organismen vanfecale
herkomstaangettoffen. Debeoordelingvande
microbiologischeveiligheid vanheteindproduct huishoudwater isuitgevoerdopbasisvan
metingen vanpathogèneorganismenenindicatororganismen indegrondstof,berekening
vandevereistedecimale eliminatiecapaciteit
(DEC)opbasisvandemaximaal toelaatbare
gemiddeldeconcenttaties(MTGC-waarden)
vanpathogènemicro-organismen inhuishoudwater énbepalingvandebeschikbare
DECindezuivering.Opdiewijzekanvervolgenswordengetoetstofhet eindproduct
microbiologischveiligis.Degehanteerde
MTGC-waardenzijn ineerderonderzoekin
1999doorKiwavoorgesteld,uitgaandevande
verschillendegebruiksmogelijkheden van
huishoudwarer endevoorlopigegrenswaarde

PLATFORM

uithetWaterleidingbesluitvanéén infectie
per10.000personenperjaar.Dezegrenswaarde
isvoorhuishoudwater overgenomen metals
uitgangspunt dattoepassingvanhuishoudwaternietmagleidentoteenverhogingvan
het infectierisico.
OpdeproeflocatiesinEindhovenenWageningenishethuishoudwater microbiologisch
veilig,omdatdeindegrondstofaanwezige
pathogènemicro-organismen doordezuiveringssystemen involdoendematewordenverwijderd. Hetzuiveringssysteemvoordeproductievanhuishoudwater inLeidscheRijn
bleekvoordemeesteziekteverwekkende
micro-organismen instaatommicrobiologischveiligwaterteleveren,behalvevoorde
Norwalk-likecalicivirussen.Ditiseengroep
vanvirussendiepassindsenigetijd kan
wordengemeteninwater.Opbasisvaneen
aantalanalysesisonderaannamesberekend
datdeconcenrratievandezevirusseninhet
huishoudwater vanLeidscheRijn periodiek
waardenkanbereikendie30maalhogerliggen
danhetniveauwaarbij sprakeisvaneeninfectierisicovaniet perpersoonperjaar.Deze

conclusiekanmeteenbehoorlijke matevan
zekerheidwordengesteld.
Hethemelwaterdatwordtgebruiktvoor
toiletspoelingopdelocatieWaterwijkin
Amsterdam,wordtbijafstromingophetdak
fecaalbesmetdooruitwerpselen vanvogels.
Omdareenzuiveringontbreekt,isdekans
aanwezigdatgebruikvandithemelwaterals
huishoudwater risico'sgeeft voordevolksgezondheiddieliggenbovenhetmaximaal
geaccepteerdeinfectierisico.Naastdemicrobiologischeveiligheid isookdebiologischestabiliteitvanhuishoudwater onderzocht.Met
uitzonderingvanhethuishoudwaterdatgeleverdwordtopdelocatieLeidscheRijn,ishet
huishoudwater relatiefsterkbiofilmvormend.
Ditwordtbevestigddoorhogebiofilmconcentratiesdiezijngemeten indeverschillendeleidingnetten.Hetgevolgiseenverhoogdekans
opgroeivanongewenste,inwatervoorkomendeziekteverwekkers,zoalsLegionella.Bijvervuilingvanhetleidingnetsysteemmetbiomassamoettevensrekeningwordengehouden
metproblemenvanesthetischeaardzoals
bruinwater,reukklachtenenvermeerdering

vanvisueelwaarneembaredierlijkeorganismen.Hetaantreffen vanLegionellainde
Waterwijk enklachtenvanbewonersinde
wijkMeerhovenoverdegeurendekleurvan
hethuishoudwaterbevestigendatookaande
biologischestabiliteitvan huishoudwater
eisendienen tewordengesteld.

Milieu
Doorgebruik vanhuishoudwater voortoiletspoelingendewasmachinekanhetdrinkwaterverbruik metcirca40procent worden
verminderd.Overigensbestaan aanwijzingen
datdebewonersdiehuishoudwater krijgen
aangeboden minderzorgvuldigomgaanmet
hetgebruikvanleidingwater (huishoudwater
èndrinkwater),zodathettotaleverbruik
ongeveer18procent hogerligtdanhetlandelijkgemiddeldevoor nieuwbouwwoningen
zonderleveringvanhuishoudwater.Omde
milieuaspectenvantoepassingvanhuishoudwaterinkaarttebrengenisgebruikgemaakt
vandemilieugerichteLevensCyclusAnalyse
(LCA),zoalsdieisopgezetvoordebenchmark
vandewaterleidingbedrijven verenigdinde
VEWIN. Metdezemethodekonwordenaangetoonddatoverhetalgemeendemilieubelastingvanéénkubiekemeter huishoudwatergeleverdineenwijklagerisdanvanéén
kubiekemeterdrinkwater indezelfde wijk.
Maarinabsolutezinblijktdejaarlijkse
milieuwinst perhuishoudenzeerbeperkten
blijktovereentekomenmetdemilieubelastingberekendvoorhet benzineverbruik
vanéénautorit vannoggeen80kilometer.
Klantenvoorlichting
Doormiddelvaneenuitgebreideenquête
onderruim500bewonersvandeverschillende
proefprojectwijkeninseptemberenoktober
2001 isonderzocht hoehuishoudwater inde
praktijk wordtgebruikt,watheteffect isvan
voorlichtingoverhuishoudwater ophet
gedragvandeconsument,watdewensenzijn
tenaanzienvandevoorlichtingindetoekomstenhoehetstaatmetdeklanttevredenheid.Meerdan80procentvandebewoners
vandeonderzochtewijken istevredenoverhet
huishoudwater enziethetalseenmilieuvriendelijk product,alhoewelopeentweetallocatiesklachtenbestaanovermetnameesthetischeaspectenvanhuishoudwater(kleur,geur
enaanslaginhettoilet)diewaarschijnlijk
samenhangen metdebiologische instabiliteit
vanhetbetreffende huishoudwater incombinatiemethogeijzer-enmangaangehaltes.
Hierbij moetwordenopgemerktdathetklantenonderzoekisuitgevoerd,voordathuishoudwaternegatiefin hetnieuwskwamnaar
aanleidingvandegebeurtenissen inLeidsche
Rijn(zieverderop).
Debewonershebben behoefte aanmeer
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informatie overdeachtergronden en eigenschappen van het huishoudwater. De huidige
informatie geeft met name antwoorden opvragen over het gebruik, bijvoorbeeld gericht op
detoepassingsmogelijkheden van huishoudwater. Ondanks het feit dat het in de voorlichting sterk wordt ontraden, gebruiken relatief
veelmensen in de wijken Noordwest (32%)en
LeidscheRijn (13 %) weleens huishoudwater
voor het vullen van dekinderbadjes op zomersedagen. Inbeidewijken is huishoudwater
ookgeleverd bij de buitenkraan.

Incidenten
Eind 2001 en begin 2002zijn er twee incidenten geweest in LeidscheRijn, die in depers
breedzijn uitgemeten. Doordat een vulleiding
tussen het drinkwater- en huishoudwaternet
ten onrechte niet wasweggenomen, kon huishoudwater binnendringen in het drinkwaternet.Het tweede incident betroféén woning
waarbij de huishoudwatertoevoer abusievelijk
wasaangesloten op het drinkwaternet door
verwisseling van leidingen.Naar aanleiding
van eendoorVROMInspectie gelaste controle
van alle huishoudwateraansluitingen in
Nederland zijn ookopandere locaties met
huishoudwaterleveringkruisverbindingen
aangetroffen. Zo bleekbij controle in Wageningen dat twee woningen verkeerd waren
aangesloten. Daarnaast zijn daar en in Eindhoven in enkelewoningen verkeerde aansluitingen aangetroffen, diedeels waren aangelegd door de bewoners zelf Het ging om een
tweede keukenblok in degarage en een fonteintje opeen toilet.Doordeze incidenten en
het verkeerdgebruik van huishoudwater moet
incidenteel rekening worden gehouden met
een aanzienlijke blootstelling van personen
aan ziekteverwekkende micro-organismen in
huishoudwatet en dientengevolge een verhoogde kansop infectie. In LeidscheRijn is
geen direct bewijs geleverd,maar het isaannemelijk gemaakt dat een deelvan de bewonets
in de wijkgezondheidsklachten hebben gekre-

gen alsgevolg van het drinken van met huishoudwater verontreinigd drinkwaters).

Conclusies
Omdat huishoudwater bedoeld isvoor
laagwaardige toepassingen kan het van een
mindere kwaliteitzijn dan drinkwater dat ook
voot consumptie isbedoeld. Blootstelling aan
pathogène micro-organismen in huishoudwater kan normaal gesproken alleen plaatsvinden
viaditect contactmet dehuid en door inademing van aerosolen.
Opgrond van deeerste ptaktijkervaringen
met de leveringvan huishoudwater blijkt echterdat het niet altijd kan worden voorkómen
dat huishoudwatet toch bewust ofonbewust
wordt geconsumeerd.
Devolgende oorzaken hebben daarbij een
rol gespeeld:
kruisverbindingen, ontstaan tijdens de
aanleg tussen drinkwater- en huishoudwaternet buiten en in de woning,
een niet afdoende procedurele borging van
dejuiste aanleg,inbedtijfname en het in
bedrijf houden van het huishoudwatetsysteem,
onvoldoende microbiologische veiligheid
van het huishoudwater zelf,
onvoldoende voorlichting van de gebruikersgericht op het voorkómen van verkeerd gebruik van huishoudwater en het
voorkómen van verkeerde aansluitingen in
de woning,
onvoldoende voorlichting van installateurs gericht ophet vootkómen van verkeerde aansluitingen in de woning.
Daarnaastgeeft het ondetzoek aan dat ook
bijjuist gebruik van huishoudwater een infectierisico dat kleiner isdan ïo-*perpersoon per
jaar niet bij alleproefprojecten lijkt te wotden
gehaald. Deblootstelling aan pathogène
micro-organismen viaaërosolvorming van
huishoudwatet kan leiden tot een situatie
waarbij niet meet aan dezevoorlopige grens-

waarde uit het Waterleidingbesluit wordt voldaan.EenUV-desinfectie alslaatste stap in de
zuivering,zoals istoegepast in Wageningen,
biedt wel voldoende veiligheid.
Tijdens dit onderzoek isvoot de meeste
proefprojecten vastgesteld dat huishoudwater
duidelijk minder biologisch stabiel is dan
drinkwater. Naast klachten met betrekking tot
geur en kleur geeft dit aanleiding tot overmatigebiofilmvorming in hetdistributienet en
een verhoogd risico opgroei van Le^jionellasoorten en andere ongewenste micro-organismen in het leidingnet. Het standaatd toepassen van een filtratiestap (snelfiltratie,
actievekool-filtratie) bij de bereiding van huishoudwater, zoals in LeidscheRijn, lijkt een
minimale veteiste vooreen voldoende biologische stabiliteit.
Met deaanbevelingen uit het ondetzoeksrapport zalde leveringvan huishoudwater leiden tot hogete investeringen en een lager
milieuvoordeel, waardoor huishoudwatet zich
alsalternatiefproduct steeds minder onderscheidt van drinkwater. Het Ministerie van
VROMzal uiteindelijk in een beleidsstandpunt antwootd moeten geven op devraagofen
zoja onder welkevoorwaarden huishoudwater
in Nederland gewenst is.

Collectieve hemelwaterprojecten
Voorwaterleidingbedrijven lijkt derelevantie vandievraag misschien achtethaald,
maar erzijn ook particuliere initiatieven
- veelalgebaseetd opgebruik van hemelwatet om op collectieve schaalin tespelen op de
behoefte van klanten. Om diereden heeft Kiwa
op verzoek van het Ministerie vanVROMaanvullend een quick scan van deetvaringen met
collectievehemelwaterprojecten in Nederland
uitgevoetd. Op basis van de resultaten van
dezequick scanen demeetresultaten van de
Waterwijk isgeconcludeerd dat ten aanzien
van het teontwikkelen beleid voot inzet van

OmschrijvingvanviervandezesdoorVROMaangewezen proefprojecten voordeleveringvanhuishoudwater.
naam

Meerhoven(Eindhoven)

LeidscheRijn(Utrecht)

Waterwijk(Amsterdam)

Noordwest(Wageningen)

schaal

812totmaximaal1.200woningen(pilot)

400woningen(pilot)

240woningen

162woningen

bronnen

7.000woningen(eind,nietgetealiseerd)
oppervlaktewater(Beatrixkanaal)

30.000woningen(eind)
oppervlaktewater(Lekkanaal)

hemelwatet

doseringKMn04
membraanfiltratie(UF)
actievekool-filtratie
(vanafnovember2001)
wasmachine/toilet
10aptil2001-9oktober2002

grofvuilrooster
coagulatie/flocculatie/sedimentatie
pH-cortectie
snelfiltratie(WRKhalffabrikaat)
wasmachine/toilet /buitenkraan
begin1999-december2001

grondwater(kwel)+oppervlaktewaternabodempassage
tweetrapssnelfiltratie
UV-desinfectie

zuiveringsmethode

toepassing
periodevan
levering
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grofbuisfilter

toilet
1998-heden

wasmachine/toilet/buitenkraan
mei2000-24oktober2002
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regenwater voor todetspoeling in principe drie
mogelijkheden bestaan:
een algeheelverbod van decirca 50collectieve regenwatersystemen in Nederland;
•'V'•••'• imiBMnnn1"1"'- M

toelatingzonder analyseplicht (hoewel
bekend isdat denorm regelmatig wordt
overschreden].In ditgevaldient het waterleidingbedrijfalleen tecontroleren ofhet
systeem afdoende gescheiden isvan het
drinkwaternet. Depersonele inspanning is
gering,gezien het geringe aantal systemen;
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PVCwaterleidingen:
hoe langgaanzemee?

toelating met analyseplicht. Dit vergt veel
personele inspanning van VROMInspectie
en leidt tot analysekosten van circa1500
euro pereigenaar perjaar. Ook ingeval van
analyseplicht dient het waterleidingbedrijf
tecontroleren ofhet systeem afdoende
gescheiden isvan het drinkwaternet.
Het beleidsstandpunt van het Ministerie
vanVROMwordt aan het einde van deze
zomer verwacht.
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HetNederlandse waterleidingnet veroudert. Het zalonderhouden moeten worden om
aan de huidige en toekomstige eisen te blijven
voldoen.DeNederlandse watetbedtijven
onderkennen dit en werken in het bedrijfstakonderzoek (BTO)aan het beschikbaar maken
van dekennis en deinstrumenten die nodig
zijn om het waterleidingnet in conditie te
houden.Anno 2003bestaat het Nederlandse
waterleidingnet voorcircade helft uit PVC-leidingen (afbeelding 1). Het isbovendien het
meestgebruikte materiaal wanneer leidingen

A/b. 1:

aangelegd ofvervangen moeten worden.
Ondanks degrootschalige toepassing is het
veroudenngsgedrag vooralsnogeen 'black
box'.Met beschikbare technieken kan alleen
iets gezegd worden overenkele materiaaleigenschappen die niet indetijd veranderen.
Andere technieken diewelinformatie geven
over het gedragvan PVC-leidingenopde lange
termijn, zijn dermate bewerkelijk en kostbaar
dat zeniet in aanmerking komen voor grootschalige inzet. Gezien het belangvanPVC-leidingen in het Nederlandse leidingnet en het

Ontwikkeling van herwaterleidingnetinNederland sinds1955.
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