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WATERPRESTATIENORM SNEL TER KRITIEK GEPUBLICEERD

Tienprocentmeer
watertebesparen
binnen vijfjaar
DeWaterprestatienorm(WPN),eennormdieeisensteltaanhetverbruikvanzogeheten 'gebouwgebondenwaterverbruikendeJuncties'ojteweïhettoilet,dedouche,hetbadenkraneninhetalgemeen,
wordtbinnenkortdoorhetNederlandsNormalisatie-instituut(NEN)terkritiekgepubliceerd.Alshet
ontwerpdekritiekweerstaat,zaldenormverbondenwordenaanhetBouwbesluit.DangeldtdeWaterprestatienormalseenverplichting.Dithee/tgrotegevolgenvooronderanderearchitecten,ontwerpenen
installateurs.Watdeinhoudenwatdegevolgenvoordepraktijk kunnenzijn,werduitdedoeken
gedaan tijdenshetsymposium 'Waterprestarienorm',dathetNENverzorgdetijdensAquatcch.
Driesprekers,drs.A. Kramps,clustermanager vandeafdeling kwaliteit, Directie
Bestuurdienstvanhetministerie van
VROM/DGVH,F.Derwort,hoofd van unit
Drinkwaterinstallaties Kiwaen secretaris
van deNormcommissie Drinkwatervoorziening',en ing.R.deGans,adviseur Geberit
B.V. zetten onder leidingvan dagvoorzitter
ir.W. Bijl vanNEN denoodzaak,geschiedenis,gevolgen enstatus vandenorm uiteen.
Kramps begonzijn uiteenzetting door
aan tegeven waatomeen waterprestatienorm noodzakelijk is.Maarwat doetdie
waterprestatienorm nu?Denormgeeft een
bepalingsmethode, endaardoor eenkader
voorhet maken van prestatie-afsptaken.De
norm kanookin compurerprogramma's
voorduurzaam bouwen worden opgenomen,zodatarchitecten ofinstallateurs
meteen inzicht krijgen indeverbruiks-en
milieu-effecten vanbepaaldeontwerpen.Op
dit moment moetdedefinitieve norm nog
worden opgesteld,medeaandehand van
(nogkomende) kritieken.Danvolgteen
analyse metonder anderepartners uitde
bouwwereld.Vervolgens krijgt destaatssecretaris het adviesomdenorm aldan niet in
debestaande regelgevingoptenemen.
VolgensKrampskandat traject op zijn
vroegstin 200zzijn afgerond.
Devolgendespreker,DerworrvanKiwa,
gingin opdepreciezewerking vandeWPN.
Denorm isvan oorsprong een project,
uitgevoerd inopdtacht vanhet ministerie
vanVROM,met als'missie'(meer)waterbesparing.Ookmoest een bepalingsmethode worden ontwikkeld diegebruikt kan
worden omwaterverspilling tegen tegaan,
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niet omafbreuk redoen aan hygiëneen
comfort. Verder moesrdeWPNhelder van
opzet zijn, dusgeengegoochel met cijfers,
enontwerpers genoegvrijheid geven om
innovaties niet te blokkeren.
Uiteindelijk isindeWPNeen aantal
verbruiksfuncties opgesteld voorde
verschillende waterverbruikende (woninggebonden) apparaten.Zowordt voordewc
hetspoelvolume datdoordestortbak wordt
geleverdgemeten, het volumevanhet bad
endevolumestroom vandeopdedouchekraan aangesloten douchekop.

124,2liter per dag
OpbasisvangegevensvanhetNIPOisde
normopeentotaalverbruik van 124,2 liter
perdagperpersoongesreld.Eengetaldat
hiermeesamenhangt isdewaterprestatiecoëfficient (WPC). Ditverhoudingsgetal geeft
dewaterverbruikende eigenschappen vaneen
woninginrelatiemet hetnormverbruik aan.
DezeWPCwordt berekenddoorallewaterverbruiken vandeindewoning aanwezige
verbruiksfuncties (wasmachinesendergelijkeworden nietmeegerekend,omdatdeze
nietaandewoninggebondenzijn)gedeeld
doorhernormverbruik vandeineenwoning
voorzieneverbruiksfuncties. Hetisdebedoelingdatditgetaléénis;danwordt hetwatet
indewoningpreciesvolgensdenorm
verbruikt.Nogmooieriseengetallagerdan
één;danwordtwaterbespaard tenopzichte
vandenorm.Maarnatuurlijk isdenorm
gebaseerdopeengemiddelde.Eengebruiker
dietweekeerdaglangdurigonderdedouche
gaat,zalmeerdandeberekende 124,2liter
waterperdaggebruiken.Datligtdan niet
aandearchitectofinstallateur.

Uitdaging
RonalddeGansvanGeberitgafzijn
lezingdetitel 'WPN:Uitdagingofmolensteen?'mee.Volgens hem bestaat watetbesparing uit driestappen:beperkdevraag
envoorkom onnodiggebruik,gebruik duurzamebronnen, engebruik eindige bronnen
tenslotte verstandig.Hij plaatstehierbij ook
driekanttekeningen. Het isniet mogelijk
omdevtaagoneindigtebeperken, omdat
dit uiteindelijk tenkostegaat vandeminimalelevensbehoeften endeconsumptie.
Voorhetgebruik vanduurzame bronnen
gafhij aandat 'ander' watergebruikt kan
worden,zoalsregenwater omhet toilet door
tespoelen.Tenslotte kunnen eindige bronnen beter benut worden door het gebruik
vanwaterbesparende appararen.Opdie
waterbesparende apparaten ginghij verder
in,met alsconclusiedat fabrikanten op
sommigepunten eigenlijk niet verder meer
kunnen besparen,maar datvoor bijvoorbeeldbaden (kleinere inhoud door andere
vorm),douchepanelen (recirculatievan
water)enhet leidingstelsel ('slim' ontwerp
enmareriaalkeuze) nogwater vieltebesparen.Welvond hij heteengemis dat
(afwasmachines nietzijn opgenomen inde
WPN.Eenander nadeelvondDeGans het
feit dat denormgeen inzichtgeeft inde
daadwetkelijke waterbesparing engeen
waarderinggeeft voor'ander' water.Uireindelijk, om terug tekomen opdetitelvan
zijn lezing,concludeerde DeGansdatde
WPN toch vootaleenuitdaging betekent
voorde fabrikanten.

Conclusies
Tijdens dediscussie kwamen alsbelangrijkste conclusies bovendrijven dateen
waterptestatienorm mooienaardigis,maar
dat hetvooraldeconsument isdiehet water
moetgaan besparen enookmoet vragen om
dewatetbesparendeappararuur. Ondanks
dezeenandere kritische kanttekeningen
washet publiek voot hetgtootstegedeelte
vanmeningdat met deWPNin woningen
binnen vijfjaar ongeveer rienprocent meer
water kanworden bespaard. Eengroot
gedeeltevanhet publiek wasverder van
meningdat,wanneer ineenwoning alternatieven voordrinkwarer worden gebruikt
endusdeWPNpositiefbeïnvloed wordt, dit
beloond moet worden.
Minder optimistisch washet publiek
overdevraagofdewaterprestatienorm, als
dezezou worden opgenomen in regelgeving,
daadwerkelijk gehandhaafd zou kunnen
worden. «T

