N I E T H E T K I N D MET H E T BADWATER W E G G O O I E N

Huishoudwaterexit?
Deafgelopen tijdisflinkecommotieontstaanrondhethuishoudwaternet.StaatssecretarisVanGeel
vanVROMverboodtweewekengeledendegrootschaligeleveringvanhuishoudwaterdoordewaterleidingbedrijven.IndeTweedeKamermoetnahetvakantierecesditbeleidsstandpuntoverhettweede
waterleidingnet nogbehandeldworden.Inhetbeleidsstukwordtookeenuitspraakgedaan overde
collectievehemelwatersystemenopperceelniveau.DeStuurgroepExperimentenVolkshuisvesting
(SEV)meentdat binnendehuishoudwatersystemenonderscheidmoetwordengemaaktnaarde
gebruiktewaterbron,endat binnendehemelwatersystemennogverdereproduct-ensysteeminnovatieplaatskanvinden.
Ophetgebied vangezondheid enwater
speekdelaatstejaren nogalwat.Nahet dramainHoogkarspel metdodelijke slachtoffers dooreenbesmetting metLegionella,
waserin2001 en2002opschuddingdoorde
meermalen voorgevallenaansluitfouten met
hethuishoudwaternet indenieuwbouwwijk LeidscheRijn.Het beleidsstandpunt
datindeTweedeKamerbehandeld gaat
worden,houdt indateentweedewaterleidingnet verbodenwordt,maardat uitzonderingen met ministeriëletoestemmingmogelijkzijn.Voorcollectievehemelwatersystemenzullen regelskomenomdevolksgezondheid tebeschermen.DeSEVkanzich
indezeuitgangspunten goedvinden,omdat
hiermeetoekomstige innovaties mogelijk
blijven en(voor hemelwatersystemen)
afdwingbaar worden.Hieronder eenonderbouwingvandezeopinie.

Oppervlaktewater als bron?
Geziendeervaringen,zoalsdietelezen
zijn indeBeleidsonderbouwendeMonitoringHuishoudwater, deevaluatiedieKiwa
maakteinopdrachtvanhetministerievan
VROMoverdeproefprojecten met huishoudwater (ziedevorigeH20),lijkt hetzinnigomgeenoppervlaktewater (rivierwater)
meer tegebruiken voordetoepassingvan
eentweedewaterleidingnet.Dewisselende
kwaliteitvanhetoppervlaktewater, waardooraltijd eenuitgebreide monitoringen
borgingeneenvergaandezuiveringnodigis,
vergtteveelinspanningvandebeheerder.
Ookuiteenbeknopt onderzoekvan'collectieve'regen-en oppervlaktewatersystemen
blijkt datéénproject meteencollectief
oppervlaktewatersysteem, datopzichprobleemloosfunctioneerde, isstopgezet inverbandmetdehogekostenvoorhet beheer,
bijvoorbeeld voormonitoring vandeoppervlaktewaterkwaliteit.

Kwelwater o f spoelwater als
bron?
Inéénvandeproefprojecten, inWageningen,isgebruikgemaaktvan kwelwater
aangevuld metoppervlaktewater nabodempassage.Metdetoegepastezuivering blijkt
diteenprobleemlozebronvoor huishoudwater tezijn. Eenanderemogelijkheid ishet
gebruik vanspoelwatet vaneenpompstation.Hetenigeproefproject dat hiervan
gebruik maakte,inDruten,ondervondproblemen metdewaterkwaliteit inéénvande
vijvers.Vanwegetechnischeproblemen met
hetzuiveringssysteem isdeleveringvan
huishoudwater hieroverigensnooitecht
vanstartgegaan.

Regenwater als bron?
Uitdeeerdergenoemdeevaluatievan

collectieveregen-en oppervlaktewatersystemeninopdracht vanSEVwordt duidelijk
datvande16onderzochte projecten waarbij
hemelwater wordtgebruikt alsbron, het
overgrotedeelzondet problemen functioneert.Alleenvandeprojecten waarbij
hemelwater vanhetdakwordt opgeslagen
invijverszijn tweeprojecten stopgezeten
heeft éénproblemen metde waterkwaliteit
inéénvandevijvers.Detoepassingvan
hemelwater,mits opgeslagenineenafgesloten tank,blijkt vrijwelprobleemloos te
functioneren.

Gezondheidsrisico's bij hemelwatersystemen
Hemelwater isinprincipeeenschone
brondiezonderzuiveringsstappen toegepast
wordtvoorhet toilet,dewasmachine ende
buitenkraan.Welkanvogelpoep,Legionella
enbiofilmvorming inhethemelwater voor
problemen zorgen.Kiwaraadtinhaatrapportaanominhet huishoudwaterproject in
Amsterdam desinfectie toetepassen.Ditzal
hetmilieurendement echteronderdrukzetten.Daarnaastzijn ookbouwkundige en
installatietechnische oplossingen denkbaar.
WatdeproefinAmsterdam betreft, werd
geconstateerd datbijveelregenvalengrote
hoeveelhedenvogelsindedirecteomgeving,
dekansbestaatdatdevoorlopige normen
voorbepaaldeziekteverwekkende microorganismen inhuishoudwater wordtoverschreden.
Daarnaast isinAmsterdam intweevan

BijhetWaterschapValleienEemwordtregenwateropgevangenengezuiverdineenlielojytenfilter.Ookhetafvalwatervandejbntemrjeswordthiergezuiverd.Metvijverwateraangevuld,wordthetgebruiktvoorhetspoelenvan
detoiletten.Hetsysteemwerktalvijfjaarprima.Weliserenigeverkleining vanhetspoelwaterenijzeraanslagin
detoiletpotten(foto:JoostBrouwers).
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ledrinkwaterverbruik vaneen huishouden
perjaar istevergelijken met het benzineverbruikvanéénautorit van333 km(berekeningauteur).Demilieuwinst door het
gebruikvanhuishoudwater isrevergelijken
metdemilieubelastingberekend voorhet
benzineverbruik vaneenautorit van79kilometer.
Eenkwartvandetaart,dus.Maarhetis
inderdaad eenkleintaartje.Welkanheteen
relatiefgemakkelijke manier zijn van
milieuwinst boeken.Alshet huishoudwatersysteemeenmaalgeïnstalleerd isenwerkt,
zaljaar injaar uit dezemilieuwinst gelden.
Bovendien isheteenmilieumaatregel, die
doorbewonersgewaardeerd wordt.Daarentegengeldt:omiemand ertoetebewegen om
minder auto terijden isveelmeergedragsbeïnvloedingnodig.
DrtnkwatersuppletieinhetregenwatersysteemmdeWaterwijk inAmsterdam[foto:ClaudiaBouwens).

dewoningblokken Legionellageconstateerd.
Inwelkematediteenbedreigingvoorde
gezondheid inhoudt isnogniet bekend,
omdat het wateralleenvoor toiletspoeling
wordtgebruikt. Hetisnognietduidelijk in
welkemateLegionellazichindelucht bijtoiletspoelingkanverspreiden.Detemperaruur
vanhetwater isvandoorslaggevendebetekenis.IndeWaterwijk inAmsterdamis
warmtelevering toegepast.Inde meterkast
enleidingkoker bevindenzichdeleiding
voorwarmtelevering èndeleidingvoor
hemelwater,waardoordezeopgewarmd
wordt.HetvoorkómenvangroeivanLegionellakanmetbouwtechnische aanpassingen
aanhetgebouw ondervangen worden door
detemperatuur vanhet hemelwaterzolaag
mogelijk tehouden.Ditbetekentdat het
hemelwater zosnelmogelijk vanhetdak
moetwordenafgevoerd. Omdezereden zijn
gootuitlopen endakvangersmet bladvanger
eneenballastlaagvangrind ophetdakmindergeschikt.Ookmoetdande opslagruimte
koel(onderdei6°C)endonkerzijn.Denk
ookaan'koele'leidingkokers (nietalleen
voorhemelwater maarookvoordrinkwater!).Hetsnelafvoeren vanhet hemelwater
vanhetdakkanookpositieveeffecten hebbenopdematevanvervuilingdoorvogelpoep:dezeheeft dan minder kansomopte
lossenenwordrwellichtdoorhetfilter afgevoerd.
Daarnaasr iseenregelmatig(éénrespectievelijk tweemaalperjaar) schoonmaken
vandeopslagtankenfilters belangrijk. En
zouervoortaan naasteengroffilter ookeen
fijnfilter toegepast kunnen worden.
Tenslotte isinAmsterdam sprakevan
biofilmvorming aandebinnenkant vande
kunststofleidingen,watoptermijn probleH2o

men kangevendooreenbruine aanslagin
hetwaterenverhoogdegroeivanLegionella.
Devraagrijst,ofditprobleemdoorproductinnovatieoplosbaar is(kunnen deleidingen
bijvoorbeeld doorgespoten wordenofbrengt
hetverkleinen vandediameter vandeleidingen soelaas?)ofdatditindetoekomst
onoverkomelijke gezondheidsrisico's met
zich meebrengt.

Milieu-effect
ZoalsinhetartikelinH 2 0nr.16alis
vermeld,isdejaarlijkse milieuwinst per
huishouden zeerbeperkt.Hetisverhelderend omditinverhouding totdetotale
milieubelastingvanhetproduct drinkwater
tebekijken.Demilieubelasting vanhet tota-

Kosten en terugverdientijd
Aan26eigenaren/beheerders vanhemelwaterprojecten isdoorKiwagevraagdwatde
kostenenwatdeterugverdientijden waren.
Nietvaniederprojectzijn dekosten bekend.
Degenoemde kosten vandesystemen lopen
sterkuiteen:vancirca 150.000eurovoorhet
hoofdkantoor vanVitensinOverijssel, waarinookdemeerkosten voorniet-bitumineuze
dakbedekkingzijn meegerekend, totcirca
5.500eurovoorhetEcokantoor in Bunnik.
Voorwoningen zijn kostenbekendvanzo'n
550europerwoning inhetGroeneDakin
Utrechr(prijspeil 1992)tot680europer
woninginWaterwijk inAmsterdam (prijspeil 1997). Driekwartvandegeënquêteerden,
dieeenmeninghebbenoverde terugverdientijd, antwoorden datdeinstallatie niet
isterug teverdienen;anderennoemeneen
terugverdientijd tussendrieentienjaar.

Eénvandere^enwatertanksindeWaterwijkinAmsterdam,metaanvoervanregenwaterendrinkwater
(foto:ClaudiaBouwens).

Hoogheemraadschap Rijnland heeft berekenddatdeinstallatie inhaargebouwpas
wordtterugverdiend alsdedrinkwaterprijs
ongeveerdubbel zohoogzouzijn alsdehuidige(ongeveerdrieeurotegenover anderhalveeuronu).Almetaleengrotespreiding in
kostenen terugverdientijden.

Aanbevelingen
Deindepraktijk voorkomende problemenzijn vooreengrootdeelalopgelostdoor
normen enontwerprichtlijnen (onderanderedeISSO-publicatie70-1 'Hemelwaterprojecten binnen deperceelsgrens'uit2000),
maardeuitvoeringiaat tewensen over.Op
ditcontozijn ookde aansluitptoblemen,
zoalsdieinLeidscheRijnzijn geconstateerd,
teschrijven. Eendeelvandeoplossingkan
bestaanuit hetsystematisch meer voorlichtinggevenenzichtbaar makendateriets
'vreemds'aandehand is.InDuitsland zijn
hiervoordevolgenderegels ingesteld:
• Inelkewoningengebouwwaareen
huishoudwatersysteem is aangebrachr,
wordteenbordje geëist waarop vermeld
staatdathuishoudwater geleverd wordt;
• Opelkekraan waaruit huishoudwater
komt,moetookeen bordje komen waaropditvermeld staat.Dezekranen hebbenspecialesluiringen,zodat kinderen
dezeniet kunnen gebruiken;

Huishoudwaterleidingen zijn duidelijk
herkenbaar dooreenmintgroene kleur
regebruiken.Daarnaast isaandacht voor
regelmarigevoorlichtingvandegebruikersvanhethuishoudwater cruciaal.

Weerwoord op Steef
vanBaaien

Systeeminnovatie nodig
Drinkwaterbesparing spreekt diverse
doelgroepen ergaan.Daardoorishet teverwachtendatdekomendejaren meer hemelwaterprojecten gerealiseerd zullen worden.
Vooraldeprojecten meteenredelijke terugverdientijd zijn inditkader interessant.
Hemelwatersystemen verkerennogsteeds in
eenpioniersfase.Waterwijk inAmsterdam is
hetenigeproject, waarvannu microbiologischeentoxicologischegegevens beschikbaar
zijn.Deoverigehemelwatersystemen zijn
nauwelijks geëvalueerd.Ookwordendesystemenvrijwel nergensbemeterd, nochqua
waterverbruik nogquaenergieverbruik. Dat
isjammer, wantdaardoorvindt ookgeen
product-ensysteeminnovatie plaats,zoals
welplaatsvindt bij zonne-energiesystemen.
Doorzinnigeregelsoptestellen,zoals
VROMnu vanplan is,maarookdoorverder
teevalueren,iseeninnovatieslag in hemelwatersystemen afdwingbaar engewenst, f,

InH,0 nummer 16stondeenreoctievanStee/
vanBaaienopeeneerder,geplaatstartikeldat
verscheeninhetkadervandeserie'DeKartonnenDoos'.VanBaaien reageerdeopItetartikel
'Duurzaam drinkwater.'eeneconomischaantrekkelijkalternatie/, uitH 2 0nummer 11.De
auteurvanhetbetreffendeartikel,MarcoKortleve,wilopzijn beurtreageren.
Het begripduurzaamheid ofduurzame
ontwikkelingiseencontainerbegrip dat
dooriedereenanderswordtingevuld.Datdit
vrijwel altijd leidt totdiscussieis duidelijk,
getuigedereactievanSteefvanBaaien.Van
Baaienvraagtomeengoedebeschrijvingvan
het begripduurzaamheid alsmedeeenanalysevandeverschillendevisiesdieerten
aanzien vandit begtipbestaan.Vetder
vraagt hijzichafofbijde toekomstverkenning het bestaandewelvoldoendetetdiscussieisgesteldgetuigedekeuzevootA-merk
drinkwater.

ir. Claudia Bouwens

Hft^jebouwvanAlterra mWagenmgen heefteen regenwaterciremtmetregenwaterdotafkomstig isvanhetdak.
Dit waterwordtgebruiktvoortoiletspoehmj,schoonmaakwerk enhetbegietenvandebeplantingvandebinnentuinen.Inde tweevijversindebinnentuinen komthetregenwaterop temperatuurvoordathetvoorhetbegietenvan
subtropische planten wordtgebruikt(foto: ClaudiaBouwens).

REACTIE

Inmijn artikelhebikgeprobeerd te
beschtijven welkebijdrage wealsdrinkwatetsectotzouden kunnen leverenindeduurzameontwikkeling vanonzemaatschappij.
Ikhebdaarbijgekekennaardetotale milieubelastingvanhetproductdrinkwater, dus
leidingwateténflessenwater.Doormij zijn
tweebelangrijke punten aandeordegesteld.
Teneersteisdemilieubelastingvan flessenwaterzeerveelgroterdan leidingwater.
Mijn conclusietenaanzienvanditpunt is
datdemilieubelastingvandetotale drinkwatervoorziening(endaarmeededuurzaamheid)gebaatisbijeenbeperkingvande
consumptie vanflessenwater. Het tweede
punt ishieraanondersteunend.Vooreen
lageconsumptievanflessenwater ishet
noodzakelijk dat hetimagovanhet leidingwatetonberispelijk is(A-merk).Hiervooris
mijns inziens eenschonebron noodzakelijk.
Uithetartikelenookuitdereactievan
SteefvanBaaienblijkt datje erdaarmee niet
bent.Aanduutzaamheidzijn veelkantendie
aandacht verdienen.Zekerookbijonzepartnersindewaterkeren,zoalsookalbleekuit
de indereactieaangehaaldewotkshop'Puzzelenmetvisies'endenaat aanleiding hiervandoordebesturen vanVEWINendeUnie
vanWaterschappenopgesteldebriefoverhet
resultaat vandezeworkshop. <f
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