Prognose van het huishoudelijk waterverbruik en de effecten van
waterbesparing

Inleiding
Prognoses van het watergebruik hebben
van oudsher een grote betekenis voor
waterleidingbedrijven. Het is een belangrijk gegeven voor de bepaling van de
benodigde capaciteit. Door de lange tijd,
nodig voor het tot stand brengen van
winnings- en zuiveringswerken, is het
noodzakelijk dat bedrijven in een vroegtijdig stadium inzicht hebben in de vraagontwikkeling. lien noodzaak die groter
wordt naarmate het moeilijker wordt
voor de drinkwatervoorziening geschikte
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bronnen te verwerven. Desondanks zijn
de prognosemethoden die in de praktijk
gehanteerd worden betrekkelijk globaal.
Ze beperken zich tot trendextrapolaties,
verdiscontering van de gemiddelde
woningbezetting en het verdisconteren
van de bevolkingsgroei. Op zich is dat
tot dusverre niet zo bezwaarlijk geweest.
De uitkomsten van de prognoses bleken
redelijk in lijn met de werkelijke ontwikkeling. Dat is niet zo opzienbarend
omdat de watervoorziening zich in
Nederland de laatste jaren geleidelijk
heeft ontwikkeld.
Toch heeft zo'n globale methode zijn
beperkingen. De oorzaken die in het
verleden ten grondslag hebben gelegen
aan de groei van het watergebruik zijn ten
dele vervallen of in elk geval van mindere
betekenis. De penetratiegraad van watergebruikende voorzieningen is in veel
gevallen zeer hoog terwijl de bevolking
meer en meer deze voorzieningen heeft
leren gebruiken. Ook effecten van waterbesparing zijn niet in te passen in de
globale prognosemethoden. In het verlengde daarvan ligt het ontbreken van de
mogelijkheid verschillende waterbesparingsstrategieën op hun effectiviteit te
beoordelen.
Er is dan ook voldoende reden om te

Samenvatting
Het ten behoeve van het VEWIN waterbesparingsbeleid ingestelde onderzoek
naar het waterverbruik heeft duidelijk gemaakt, dat demografische factoren
tezamen met de beschikbaarheid van waterverbruikende voorzieningen bepalend
zijn voor de omvang van het huishoudelijk waterverbruik per hoofd van de
bevolking. Op basis van dit inzicht is bij de IVKM, de Interfacultaire Vakgroep
Energie- en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen, een prognosemodel ontwikkeld waarbij de mogelijkheid bestaat het effect van waterbesparende
maatregelen in te bouwen. Dit model is voor zover men over voldoende gegevens
over de samenstelling van de bevolking beschikt niet alleen landelijk maar ook
regionaal toepasbaar.

kijken naar andere prognosemethodieken.
Het VEWIN-NIPO onderzoek 1992 (zie
H 2 0 nr. 21 d.d. 8 oktober 1992 en nr. 13
d.d. 27 juni 1993) heeft daartoe bouwstenen aangedragen.
Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat
het huishoudelijk watergebruik vooral
afhangt van de aanwezigheid van verschillende watergebruikende voorzieningen.
Ontwikkelingen in het huishoudelijk
gebruik worden vooral beïnvloed door
wijzigingen in de samenstelling van de
bevolking en de capaciteiten van de
watergebruikende voorzieningen.
Dit inzicht is aanleiding geweest tot het
ontwikkelen van het hierna te bespreken
prognose-model WADEN. Weliswaar is
het genoemde VEWIN-NIPO onderzoek
niet in de eerste plaats gericht op de
prognose maar met inachtname van de
overigens geringe beperkingen die daardoor aan het onderzoek kleven bestaat de
overtuiging dat het een bruikbare
grondslag biedt voor de ontwikkeling van
een goede prognosemethodiek en de
verwerking van de waterbesparing daarin.
Uiteraard is het onmogelijk om in het
bestek van dit artikel een volledig overzicht te geven van de opbouw, de mogelijkheden en de resultaten van het prognosemodel. Het is de bedoeling om de
verschillen duidelijk te maken met de
bestaande prognosemethodieken aan de
hand van een korte beschrijving van de
opbouw van het model en de presentatie
van een aantal resultaten. Tenslotte volgt
nog een korte bespreking van de onvolmaaktheden van het model in de huidige
vorm. lien vollediger beschrijving van het
model en van de resultaten is te vinden in
het rapport 'Water, een modclgrondstof.
Dit rapport is, evenals een diskette met
daarop het prognose-model, tegen
vergoeding verkrijgbaar bij de IVEM.
Opbouw prognosemodel WADEN
Bij de bestaande prognosemethodieken
wordt uitgegaan van een statistisch
verband tussen het watergebruik en een
aantal relevante factoren, zoals de gemiddelde woningbezetting en de bevol-

kingsgroei. In combinatie met trendextrapolatie bepalen deze factoren de prognose
van het watergebruik. Het watergebruik
zelf is een zwarte doos waar niet in wordt
gekeken, dat wil zeggen dat de opbouwvan het watergebruik en de factoren die
hiervoor van belang zijn nauwelijks een
rol spelen in de prognose. Door de trendextrapolatie wordt de prognose voor een
belangrijk deel bepaald door factoren die
in het verleden een belangrijke rol
speelden. Nieuwe ontwikkelingen kunnen
niet in de voorspelling worden verwerkt,
tenzij door bijstelling achteraf van de
prognoseresultaten. Bovendien blijkt uit
het VEWIN-NIPO onderzoek dat het veronderstelde verband tussen gemiddelde
woningbezetting en het watergebruik, één
van de fundamenten voor de prognoses,
op zijn minst twijfelachtig is.
Ditzelfde VEWIN-NIPO onderzoek lichtte
het deksel van de zwarte doos op en bood
een uitgebreide, zij hel niet volledige, blik
op de opbouw van het huishoudelijke
watergebruik en de factoren die een rol
spelen bij het tot stand komen hiervan.
Het watergebruik kan per deelgebruik
beschreven worden als produkt van de
factoren techniek, penetratiegraad van
voorzieningen en gedrag. Belangrijkste
determinant voor verschillen in gedrag
met betrekking tot watergebruik blijkt de
leeftijd. Het onderzoek biedt een basis
voor het hier te bespreken prognosemodel
WADEN (WAter en DEmografie in Nederland), dat zoveel mogelijk uitgaat van
de determinanten van het watergebruik.
Door verschillen in het gedrag lussen
leeftijdsgroepen te combineren met de
verwachte bevolkingsontwikkeling is het
mogelijk iets te zeggen over de ontwikkeling van het gemiddelde gedrag in de
nabije toekomst. Combinatie van dit
voorspelde gedrag met scenario's voor de
techniek en de penetratiegraad van voorzieningen leveren prognoses op voor het
toekomstig watergebruik. Bovendien kan
tot in detail de invloed van wijzigingen in
de aannames onderzocht worden. Een
voorbeeld is het onderzoeken van het
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Aß. 1 - De opbouw van lietprognosemodel WADEN. In module I wordt de bevolkingsontwikkeling berekend.
Gecombineerd met de berekening van de omwikkeling ran hel gedrag en de scenario's voor techniek en penetratiegraad in module 2 levert dit de ontwikkeling van het watergebruik op. I'ervolgens kan ook nog het energiegebruik
voor de opwarming van water berekend worden door combinatie met gegevens over gcbruikstemperatinir en
opwarmiugsrcudement in module 3. De getallen lussen haakjes geven aan hoeveel selsvan aannamen in het
resultaat van een berekening verwerkt viju.

effect van extra waterbesparende maatregelen.
In module 1van het model (zie afb. 1
wordt de bevolkingsontwikkeling berekend. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van de gegevens van het CHS.
Belangrijke gegevens zijn het geboortecijfer en de verdeling van de geboorten
over vrouwen van verschillende leeftijden,
de sterftetafels en de getallen voor de
migratie. Deze laatste worden ontleend
aan de prognoses van het CBS. In het
model wordt per jaar voor alle leeftijden
het aantal mannen en vrouwen afzonderlijk
berekend. Voor de modelresultaten die in
dit artikel gepresenteerd worden is
gebruik gemaakt van de CBS-cijfers uit
1991. Het watergebruik is berekend voor
de periode 1992 tot 2022. De bevolking
zal aan het eind van deze periode
gegroeid zijn tot 17,2 miljoen personen.
In module 2 wordt de ontwikkeling van
het watergebruik berekend. Het watergebruik per persoon per dag wordt per
deelgebruik als volgt berekend:
Watergebruik = Liter per keer
frequentie * Penetratiegraad

TABEL I - Relevante factoren bij de berekening van de dcdgchruikcii. De drie grootste declgebruiken zijn vetgedrukt. De in de tabel niet vermelde categorieën watergebruik voor voedselbereiding eu overig watergebruik zijn co
slant verondersteld op respectievelijk 3,3 en 2,6 liter per persoon per dag.
Deelgebruik

Factoren

Verwerking

Rad

Liter per keer
Hadfrequentie
Penetratiegraad

Gonstant: 120 liter
Koppeling: Leeftijd
Koppeling: Leeftijd

Douche

Liier per minuut maximaal
Penetratiegraad keukengeiser*
Penetratiegraad spaardouchekop*
Douchefrequentie
Doucheduur

Constant 10 liter
In te voeren, voor alle leeftijden gelijk
In te voeren, voor alle leeftijden gelijk
Koppeling: Cohort + Leeftijd
Koppeling: Cohort + Leeftijd

Wastafel

Liter per keer
Gebruiksfrequentie
Penetratiegraad

Constant: 4 liter
Koppeling: Leeftijd
Voor alle leeftijden gelijk en constant

Toilet

Liier per keer maximaal
Penetratiegraad spoelonderbreker*
Gebruiksfrequentie
Percentage doorspoelen

Startwaarde 8,25 liter, omwikkeling in te voeren
In te voeren, voor alle leeftijden gelijk
Koppeling: Leeftijd
Koppeling: Cohort

Handwas

Liter per keer
Gebruiksfrequentie

Constant: 40 Liter
Koppeling: Leeftijd

Wasmachine

Liter per keetGebruiksfrequentie
Penetratiegraad

In te voeren
Koppeling: Leeftijd
Koppeling: Leeftijd

Handafwas

Liter per keer
Frequentie
Voorspoelen L/keer
Voorspoelen frequentie
Penetratiegraad vaatwasser

Constant: 5 Liter
Koppeling: Leeftijd
Constant: 10 Liter
Koppeling: Cohort
In te voeren. Koppeling: Leeftijd

Vaatwasser

Liter per keer
Frequentie
Voorspoelen L/keer
Voorspoelen frequentie
Penetratiegraad vaatwasser

In te voeren
Koppeling: Leeftijd
Constant: 10 Liter
Koppeling Leeftijd
In ie voeren. Koppeling: Leeftijd

Gebruiks-

Het gedrag komt tot uitdrukking in de
gebruiksfrequentie, de techniek in het
gebruik per keer. Bij het douchen is de
berekening anders; het aantal liters per

keer is het produkt van het aantal liters
per minuut (techniek en penetratiegraad)
en de gebruiksduur (gedrag). De verwerking van techniek en penetratiegraad
vindt plaats met behulp van scenario's die
door de gebruiker van het model opgesteld
kunnen worden. De hier te bespreken
scenario's zijn gebaseerd op informatie
van KnergieNed, informatie vanuit de
industrie, verkoopcijfers van apparatuur
en de levensduur van apparatuur. Kr is
van uitgegaan dat verschillen in de
penetratiegraad tussen de leeftijdsgroepen zullen blijven bestaan, met
andere woorden: de penetratiegraad is
leeftijdgekoppeld.
De veranderingen in het gedrag worden
in het model zelf berekend. Van het
gedrag van verschillende leeftijdsgroepen
is een goed beeld verkregen met het
VEWIN-NIPO onderzoek. Het betreft
hier echter een momentopname, over de
ontwikkeling van het gedrag is veel
minder bekend. De berekening van de
gedragsontwikkeling is gebaseerd op de
aanname, uiteraard een vereenvoudiging,
dat de gedragsverschillen tussen leeftijdsgroepen terug te voeren zijn op cohort- en
leeftijdsspecifieke factoren. Cohortbepaald
gedrag is een constante eigenschap van

* halvering watergebruik.
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een cohort 1 personen, leeftijdbepaald
gedrag varieert met de leeftijd van een
groep. Uiteraard is er ook gedrag dat
zowel tot cohort- als leeftijdsspecifieke
factoren te herleiden valt. Tabel I geeft
een overzicht van de belangrijke factoren
per deelgebruik en de verwerking ervan in
het model.
Resultaten
Verschillende scenario's en aannames zijn
in WADEN onderzocht op de gevolgen
voor het watergebruik. Ook is een aantal
deelgebruiken speciaal onder de loep
genomen. Onderzocht zijn onder andere:
drie verschillende scenario's voor techniek
en penetraticgraad, twee bevolkingsscenario's met ten opzichte van het standaardscenario verhoogde groei door respectievelijk een hoger geboortecijfer en een
;
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Cohort, hier: Groep personen die in een bepaalde
periode isgeboren; van deze personen mag verwacht
worden dat er een bepaald gemiddelde in het gedrag is
die het cohort in dit opzicht onderscheidt van andere
cohorten. Dit betekent niet dat het gedrag gedurende hel
leven een constante is.
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hoger migratiesaldo, andere aannames
voor de ontwikkeling van het gedrag bij
het douchen, het verband tussen watergebruik voor de afwas en verschillende
penetratiegraden van de vaatwasser. Naast
het watergebruik is ook het aan watergebruik gerelateerde energiegebruik
onderzocht.
Vanwege de beperkte ruimte worden hier
alleen de resultaten gepresenteerd van de
drie technische scenario's bij de standaard
bevolkingsontwikkeling en de standaardaannames voor de gedragsontwikkeling,
en hiervan slechts de waarden voor de
drie grootste deelgebruiken en het totaalgebruik. In het status quo scenario (SQS)
vinden geen veranderingen in techniek en
penetratiegraad plaats, hetgeen betekent
dat de veranderingen in het watergebruik
de resultante zijn van gedragsontwikkeling
en bevolkingsontwikkeling. Hiernaast zijn
er twee scenario's waarin wel veranderingen plaatsvinden bij techniek en
penetratiegraad. In het trendvoortzettingsscenario (TVS) worden de huidige
ontwikkelingen voortgezet en in het
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besparingsscenario (BSS) zijn de ontwikkelingen sterk gericht op waterbesparing
en energiebesparing. De waarden in de
b-figuren (totaal huishoudelijk watergebruik in Nederland) worden verkregen
door de waarden in de a-figuren (hoofdelijk gebruik) te vermenigvuldigen met de
bevolkingsgrootte.
In de afbeeldingen 2a en 2b is het watergebruik weergegeven als er geen technische ontwikkelingen en veranderingen
in de penetratiegraad plaatsvinden. De
veranderingen die plaatsvinden worden
veroorzaakt door de gecombineerde
effecten van gedragsverschillen tussen
leeftijdsgroepen en de bevolkingsontwikkeling. Deze effecten leiden tot een lichte
groei van het hoofdelijk watergebruik.
Verwerking van de waarschijnlijke technische ontwikkelingen en veranderingen
in de penetratiegraad verandert de lichte
stijging van het hoofdelijk gebruik in een
lichte daling, zie afbeelding 3a. Deze
daling is in de eerste plaats te danken aan
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Aß. 4a -BSS. Hoofdelijk watergebruik.

de steeds zuiniger wasmachine. IIet effect
is echter niet voldoende om de invloed
van de bevolkingsgroei te compenseren.
Het in afbeelding 3b weergegeven totale
watergebruik stijgt nog steeds.
Veranderingen die sterk gericht zijn op
waterbesparingen resulteren in een veel
sterkere daling van het hoofdelijk watergebruik, weergegeven in afbeelding 4a.
De daling is meer dan voldoende om het
effect van de bevolkingsgroei te compenseren: in afbeelding 4b is te zien dat er
een afname van het totaal huishoudelijk
watergebruik van ongeveer 20 procent
plaatsvindt. Voor deze afname zijn uitsluitend technische ontwikkelingen en
veranderingen in de penetratiegraad van
waterbesparende voorzieningen voldoende; het gedrag is hetzelfde als bij de
andere scenario's.
Discussie
Hoewel het VEWIN-NIPO onderzoek niet
gericht was op prognose is het goed
mogelijk om op basis van dit onderzoek
een prognosemodel op te bouwen. Toch
vertoont het gegevensmateriaal voor een
prognose een aantal fundamentele
gebreken, die in hel model ondervangen
moeten worden door het gebruik van
schattingen. Zo zijn er over de leeftijdsgroep beneden de 16 jaar geen gegevens
verzameld, lien ander probleem is dat het
onderzoek nauwelijks inzicht biedt in de
ontwikkeling van het gedrag, dit mag ook
niet verwacht worden van een dergelijke
momentopname. De mate waarin gedrag
leeftijd- dan wel cohortgekoppeld is, is in
het model ingevoerd op basis van schattingen. Daarnaast zijn er uiteraard ook
gedragsveranderingen die niet als een
resultante van leeftijds- of cohortkoppeling
kunnen worden beschreven. Hierover
levert het bewuste onderzoek nauwelijks
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Aß. 4b- BSS. Totaal huishoudelijk watergebruik.

informatie op. Dok over eventuele
gedragsverandering door technische voorzieningen (bijvoorbeeld langer douchen
na het aanbrengen van een spaardouchekop) is geen informatie. Voor een eerste
onderzoek van dit soort zijn de gegevens
over het gedrag echter zeer goed geregistreerd.
Voor de technische gegevens is uitgegaan
van globale benaderingen. Bij het douchen
is ervan uitgegaan dat zowel keukengeiser
als spaardouchekop het watergebruik per
minuut tien liter reduceren tot vijf liter,
waarden die niet volledig overeenstemmen
met literatuurgegevens. De verkregen
waarden, ook bij andere deelgebruiken,
beperken de betrouwbaarheid van de
modelresultaten, zij het dat de ontwikkelingen in het gebruik hierdoor niet worden
aangetast.
Het hier kort geschetste model biedt zeker
perspectief voor prognose van het huishoudelijk watergebruik. De opbouw van
het watergebruik vanuit de factoren bevolkingsontwikkeling, gedrag, techniek en
penetratiegraad maakt het mogelijk om de
effecten van maatregelen (beleid/besparing) te onderzoeken. Voor betrouwbaarder resultaten zijn echter nog meer
gegevens nodig over gedrag en gedragsverandering, naast nauwkeuriger technische gegevens over watergebruikende
voorzieningen. De beschikbaarheid van
meer gegevens maakt het bovendien
mogelijk om een groter aantal relevante
ontwikkelingen te verwerken in het
model. Zo bestaat de mogelijkheid dat met
name de factor gedrag bij de allochtone
minderheden anders opgebouwd is;
aparte verwerking van deze groepen leidt
dan tot veranderingen in de prognoseresultaten. Zeer belangrijk is onderzoek
naar de effecten van technische veranderingen, met name besparingsmaatregelen,

op het gedrag. Het is zeer goed mogelijk
dat besparingsmaatregelen leiden tot
intensiever gebruik van een voorziening.
Zo lijkt bijvoorbeeld bij de aanwezigheid
van een boiler het aanbrengen van een
spaardouchekop te leiden tot langer
douchen doordat de boiler minder snel
leeg is. Dergelijke gedragsveranderingen
kunnen een groot deel van de besparingsmaatregelen teniet doen.
Meer en nauwkeuriger gegevens leveren
niet alleen betrouwbaardere resultaten op;
de toepassingsmogelijkheden van het
model kunnen ook uitgebreid worden.
Hen prognose per regio of stad behoort tot
de mogelijkheden. Hiermee kan de
gewenste capaciteit van de waterwinning
en -zuivering per deelgebied in kaart
worden gebracht. Aanvullend onderzoek
voor de vervolmaking en uitbreiding van
de behandelde prognosemethode is dan
ook gewenst.
Hen volledige beschrijving van het model
en een uitgebreide bespreking van de
resultaten zijn opgenomen in het rapport
'Water, een modelgrondstof (studentenrapport 83). Ook is er een diskette met het
model. Voor het functioneren van het
model is het programma supercalc 5.0
vereist en een PC met tenminste 4 MB
werkgeheugen.
IIet rapport is evenals de diskette
verkrijgbaar bij:
IVEM (Interfacultaire Vakgroep Energieën Milieukunde van de Rijksuniversiteit
Groningen),
Postbus 72, 9700 AB Groningen,
telefoon (secretariaat) 050-63 4609,
fax 050- 637168. Prijs rapport:ƒ 30,(inclusief verzendkosten).
Prijs diskette: ƒ 100,-.
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