Drinkwatergebruik (in Hamburg) moet en kan omlaag

Het drinkwatergebruik moet en kan
omlaag, zo heeft de directeur van de
Hamburger Wasserwerke, dr ing Richard
Heck, tijdens de in april jl te Hamburg
gehouden jaarvergadering van de BGW7
DVGW - de zusters van onze VEWIN en
YW'N - nog eens benadrukt. En wel om
ecologische redenen.
Het wekte geen verwondering dat de
Duitse Milieuminister prof. dr Klaus
Töpfer hem hardgrondig bijviel. Is het
nou echt nodig, zo vroeg de minister zich
af, dat de consument per dag 145 liter
drinkwater gebruikt? Kan daar door een
intensief voorlichtingsprogramma geen
verandering in komen?
Jazeker, zei dr Heek, dat kan, en wel met
15tot 20%!Hij vertelde welke resultaten
zijn bedrijf heeft geboekt.
Hoe die publieksvoorlichting wordt
gegeven zijn we in Hamburg gaan vragen
aan HWW's PR-chef Hans-Werner
Krüger.
Geen Elbe-, maar grondwater
De Stadt-Staat Hamburg, met z'n 1,6
miljoen inwoners en grote industrieën,
gebruikte in 1980 150 miljoen m 3 . Zonder
ingrijpen moest op een gestage stijging
van dat gebruik worden gerekend.
Hamburg ligt aan de Elbe. Daar stroomt
jaarlijks genoeg water door om royaal in
de behoefte te voorzien. Maar de Elbe
komt uit Tsjecho-Slowakije en stroomt
door de DDR. Daar fungeert de rivier als
riool waarop men alle (chemisch) afval
loost. De kwaliteit van het rivierwater is
dus nog slechter dan van de Rijn. Ook in
de eerstkomende jaren verwacht men
daarin geen al te grote veranderingen.
Hamburg bleef zich dus in alle naoorlogse
jaren als vanouds richten op het grondwater als enige bron.
LTitbreiding van winningen zou slechts
mogelijk zijn op de Lünenburgerheide.
Plannen daarvoor brachten bij vele milieubeschermers zoveel weerstand teweeg, dat
HWW die plannen snel liet varen. De
heide mocht niet de kans lopen te
verdrogen.

Het vlaggeschip van de campagne.

verontreiniging in het jaar 2000 nog maar
een maximum capaciteit van 130 m 3 over
zijn gebleven.
In 1980 werd nog 150 miljoen m 3 geleverd.
Vorig jaar was dat al teruggebracht tot 135
miljoen m 3 !
Het lijkt er dus op dat het beoogde doel in
2000 bereikt kan zijn. Alleen maar door
voorlichting?
Nee, er zijn ook andere factoren. In de
eerste plaats is de bevolking in de
afgelopen jaren met 5% afgenomen.
Verwacht wordt dat die als gevolg van
immigratie uit de voormalige DDR en
elders, maar ook door groei van 'nieuwe

Maar intussen was een aantal bestaande
grondwaterwinningen in de loop der jaren
zo vervuild geraakt, dat ze uit voorzorg
buiten gebruik gesteld moesten worden.
Met de rug tegen de muur
Dus stond H W W met de rug tegen de
muur: in plaats van uitbreiding van de
winningen moest gestreefd worden naar
vermindering van de vraag. Daar is men
nu reeds enkele jaren mee bezig. En niet
zonder succes.
Van de oorspronkelijke maximum
capaciteit van 170 miljoen m 3 zal er naar
verwachting door de grondwater-
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bevolking' weer zal stijgen, dus kon die
daling van het aantal Hamburgers wel
eens tot stilstand komen.
De daling in het watergebruik door de
grootverbruikers zoals industrie en
instellingen is voor het grootste deel

verantwoordelijk voor de zo frappante
teruggang in het gebruik. En daar kan het
prijsmechanisme wel eens de belangrijkste
oorzaak van zijn. Want in Hamburg is de
afvalwaterheffing per m 3 hoger dan de
drinkwaterprijs!
Bemetering
Reeds spoedig bij de aanvang der
campagne was het duidelijk, dat de
geringe mate van bemetering van de
aangeslotenen een bewustwordingscampagne ernstig in de weg stond.
De gemiddelde huurflatbewoner heeft
geen idee hoeveel water hij gebruikt.
Er staan voor die bijna 2 miljoen
Hamburgers slechts 210.000 meters
opgesteld. De rekening kwam voorheen
via een soort oppervlaktetaricf' tot stand.
Nu zijn intussen alle grote flatgebouwen en Hamburg kent er duizenden - van een
watermeter voorzien, maar daaraan kan
men ook niet aflezen hoeveel men als
huurder per individueel flat gebruikt.
Wie verantwoord omgaat met z'n water
kan niet worden beloond, want het
gebruik wordt niet per flat gemeten, maar
per flatgebouw en via de huur verrekend.
Diezelfde praktijk komt overigens in ons
land ook voor, met alle bezwaren vandien.
De Hamburger bouwverordening schrijft
thans bij nieuwbouw de plaatsing van
watermeters per (huur)flat/woning voor.
Maar hoe krijgen al die 750.000 oudere
huurflats nog een watermeter? De IIWW
probeert de installatie van watermeters in
die flatgebouwen te bevorderen door met
de eigenaren een aantrekkelijke regeling
te treffen die is gebaseerd op dezelfde als
die bij nieuwbouw wordt toegepast. In de
voorlichting wordt de plaatsing van watermeters ook 'meegenomen'. Men laat zien
dat het maar een kleine ingreep is, terwijl
de kosten voor een individuele flat-
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bewoner wiens huisbaas nog niet zo ver is,
ook meevallen: rondom de 100 DM. Tot
op heden zijn er 6.000 geplaatst, en daar
komen er dit jaar nog zo'n 10.000 bij.
Hoe zou het prijspeil hebben bijgedragen
aan het kennelijk stokkende watergebruik? Het drinkwater in Hamburg kost
2,30 DM per kubieke meter, en daarbij
wordt nog eens 3,08 DM bijgerekend voor
de zuivering van het gebruikte water; in
totaal dus 5,38 DM per m3, ofwel ca 500600 DM per jaar per woning.
Voorlichtingsmedia
Aangezien de H W W ook exploitant is van
de 20 tot 30 zwembaden die de Stad-Staat
rijk is, kon de waterbesparingscampagne
in eigen bedrijf het eerst in praktijk
worden gebrachi.
Kn dat bleek al een slok op een borrel te
schelen (0,5 miljoen m 3 ), want zwembaden blijken net als ziekenhuizen en
hotels grote waterverslinders te zijn.
Maar daarnaast moet er reclame gemaakt
worden voor zwembaden.
Daarvoor verspreidt de HWW twee maal
per jaar een 24 pagina's tellend kleurentijdschrift in een oplage van 800.000
exemplaren, waar uiteraard dankbaar
gebruik van wordt gemaakt in het kader
van de waterbesparingscampagne van het
bedrijf.
Voor huizenbezitters die immers zo'n
grote rol kunnen spelen bij de afremming
van het watergebruik in flatgebouwen - al
was het maar door individuele watermeters te laten plaatsen - heeft men extra
aandacht: voor de publikaties van die
Dubbele toiletspoeling.

Kranentekustente keur.

Zuinige kranenendouchekoppen sparen water.

groep heeft men speciaal voorlichtingsmateriaal samengesteld.
Huishoud- en andere vakbeurzen die in
het Hamburgse welig tieren worden door
de HWW bezocht met een eigen stand,
die ook in grote warenhuizen en op
scholen wordt opgesteld.
In de binnenstad exploiteert de HWW
een voorlichtingswinkel die wordt bezocht
door gemiddeld 25 tot 30 personen per
dag. Zodoende hoopt men het contact met
de klanten te kunnen houden, welk

contact wat moeilijker is geworden sinds
men vorig jaar een nieuw hoofdkantoor
heeft betrokken aan de buitenkant van de
stad.
Vanzelfsprekend heeft men materiaal voor
scholen beschikbaar, waarvoor veel
belangstelling blijkt te bestaan. Bij dat
materiaal behoort ook een video-film,
waarin wordt gedemonstreerd hoe men
ook met minder water toe kan.

Mooie watermeters.

Bus
Het vlaggeschip van de campagne is de
voorlichtingsbus, waarmee de H W W stad
en staat afreist. De bus is een coproductie
van de HWW met de watertechnische
installateurs en bedoelt zichtbaar te maken
wat met enkele waterbesparende
apparaten bereikt kan worden.
Zo kan men via doorzichtige leidingen
zien dat een kraan voorzien van een
stroombegrenzer met perlator veel minder
water gebruikt dan zonder zo'n apparaat.
Datzelfde geldt voor het gebruik van
waterbesparende douchekoppen. Natuurlijk is er ook een doorzichtig model van
een stortbak met keuzeknop voor dubbele
spoeling opgesteld. Hoe smaakvol een
watermeter er uit kan zien en hoe mooi
die in een moderne meterkast kan worden
weggewerkt, is ook te zien. En natuurlijk
hebben de medefinanciers gelegenheid
gekregen een keur van kranen te tonen.
Soortgelijke bussen worden gebruikt door
waterleidingbedrijven in Munster,
Würzburg, Nürnberg en Hannover.
Regenwaterinstallatie
Een apart paneel is gewijd aan een
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Natuur en Milieu wil
waterbesparing door
voorlichting en regelgeving

Eeneigen (regen)wateraanleggen loont!

regenwater-installatie voor eengezinswoningen, die de H W W heeft ontwikkeld
en die wordt gepropageerd als een forse
bijdrage aan de waterbesparing. Intussen
zijn er 250 van zulke installaties geplaatst.
Er zijn 50.000 exemplaren van een
wervende folder verzonden aan evenzovele bewoners van eengezinswoningen
in het Hamburgse. Daarop zijn 500 aanvragen ontvangen om de in het vooruitzicht gestelde subsidie van 3000 DM. Bij
nieuwbouw kan zo'n installatie voor 5000
DM worden aangelegd, in een bestaande
woning zal de installatie ca 8000 DM
kosten, of minder naarmate de aanvrager
meer rechter handen tot zijn beschikking
heeft.
Motivatie
Interessant in de campagne is ook, dat het
milieubewustzijn, het ecologische aspect
dus, minder wordt aangesproken dan het
financiële, hoewel het individuele financiële voordeel wegens de geringe
bemetering in Ilamburg niet groot zal zijn.
Het blijft bij leuzen als: Wasser sparen;
Umwelt schützen. Als het op de uitwerking aankomt en de rekensom wordt
opgemaakt, dan wordt er een prijskaartje
aan gehangen voor alle bijna 2 miljoen
inwoners van de Stad-Staat. Daarbij wordt
dus ingespeeld op de gedachte aan collectief (financieel) voordeel, hetgeen in deze
jaren van vergaande individualisering in
Noord-Europa opmerkelijk mag heten.
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De Stichting Natuur en Milieu vindt, dat
de bestrijding van de verdroging en van
de (grond)watervervuiling veel sneller en
krachtiger moet worden aangepakt dan
zoals is weergegeven in de nota 'Naar een
glasheldere toekomst' van VROM.
Het beleid moet worden gericht op een
halvering van de verdroogde gebieden in
2000 ten opzichte van 1985. Dat kan door
verkleining van het waterverbruik.
Momenteel groeit het waterverbruik met
2,5% per jaar. De milieu-organisatie vindt
dat met de huidige stand der techniek een
waterbesparing van 20-25% in de periode
tot 2000 realiseerbaar is. Daartoe zijn
behalve voorlichting ook voorschriften
voor waterbesparend sanitair bij
nieuwbouw en renovatie nodig, subsidie
voor waterbesparing, het invoeren van een
KIWA-keurmerk voor waterbesparende
apparaten, en een progressief watertarief
voor particulieren.
Voor de industrie moet er een verbod
komen op laagwaardig gebruik van grondwater (bijvoorbeeld voor koeling), en een
regulerende heffing op de overige
toepassingen van grond- en drinkwater.
De minister overweegt scherpere
kwaliteitsnormen voor ons drinkwater.
Natuur en Milieu vraagt in dit kader
scherpere normen voor de aanwezigheid
van diverse metalen, organische
verbindingen, waterbeestjes, asbest, en
voor 'agressiviteit'. Het moet afgelopen
zijn met het chloor in drinkwater en met
het gebruik van asbestcementbuizen voor
de waterleiding. Voorts dienen er op korte
termijn alternatieven te worden
ontwikkeld voor de pvc-buizen en de
gevaarlijke lijmen die worden toegepast
bij de buizenplakkerij. De nota van Alders
gaat wat betreft de bescherming van de
drinkwaterbronnen niet verder dan het
Nationaal Milieubeleidsplan Flus.
Dat betekent dat de vuilstroom naar
grond- en oppervlaktewater onvoldoende
vermindert en dat dure energieverslindende en vervuilende zuiveringstechnieken tot in lengte van jaren nodig
blijven.

Regels voor opslaan vloeistoffen in ondergrondse tanks
Voor het opslaan van vloeistoffen in
ondergrondse stalen en kunststof tanks
gaan strengere regels gelden. Op dit
moment wordt wetgeving voorbereid
gebaseerd op de Wet Bodembescherming
en de Hinderwet. Een ontwerp van het

Besluit Opslaan in ondergrondse tanks is
op dinsdag 26 juni in de Staatscourant
gepubliceerd. Wensen en bezwaren met
betrekking tot dit besluit kunnen binnen
een maand bij de minister van VROM
worden ingediend.
Met het besluit wordt beoogd voor ondergrondse tanks een algemeen beschermingsniveau voor de bodem te realiseren.
Algemene voorschriften
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het
opslaan buiten inrichtingen, zoals bij
particuliere woningen, en het opslaan
binnen Hinderwet- en Afvalstoffenwetinrichtingen, bijvoorbeeld bij bedrijven en
dergelijke.
Voor het opslaan van vloeistoffen in
ondergrondse tanks buiten inrichtingen
wordt van een algemeen verbod uitgegaan. Uitzondering hierop wordt
gemaakt voor een beperkt aantal vloeibare
brandstoffen, waaronder dieselolie en
huisbrandolie, huishoudelijk afvalwater en
niet verontreinigd water. Voor het in
ondergrondse tanks opslaan van deze
vloeistoffen zal het besluit algemene
voorschriften geven.
Bij Hinderwet- en Afvalstoffenwetinrichtingen worden algemene voorschriften gegeven voor het binnen deze
inrichtingen in ondergrondse tanks
opslaan van vloeibare brandstoffen en niet
verontreinigd water. Voor het ondergronds opslaan van andere vloeistoffen
binnen inrichtingen leent het besluit zich
minder voor algemene voorschriften.
Het besluit zal hiervoor niet van toepassing zijn. Deze specifieke opslag wordt
via de Hinderwet- of Afvalstoffenwetvergunning geregeld.
Het besluit zal ook niet van toepassing zijn
op het ondergronds opslaan van vloeistoffen binnen inrichtingen waarvoor
aparte Ilinderwet-amvb's van kracht zijn
of in voorbereiding zijn, zoals voor
benzinetankstations. In desbetreffende
amvb's zullen de voorschriften van dit
besluit integraal worden opgenomen.
Oude tanks
Het ontwerp-besluit bevat regels voor
oude tanks die niet meer gebruikt worden,
zoals oude huisbrandolietanks bij
woningen. Deze tanks dienen binnen vijf
jaar na het tijdstip van inwerkingtreding
van het besluit te worden verwijderd
danwei onklaar worden gemaakt, of na het
schoonmaken worden goedgekeurd voor
eventuele verdere opslag.
Naast publicatie in de Staatscourant, is het
ontwerp ook voorgelegd aan de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne.
(Persbericht min. v. VROM)

