Ontwikkelingen in het huishoudelijk waterverbruik*

Hoe staat het met het huishoudelijk waterverbruik in Nederland ? Die vraag vormde
het zwaartepunt van de werkzaamheden
die de Werkgroep Huishoudelijk Waterverbruik in de afgelopen jaren heeft verricht. De Werkgroep maakte deel uit van
de Commissie Waterverbruik die het RID
en de VEWIN op 26 maart 1975 ingesteld
hadden. De officiële taakopdracht van de
Werkgroep luidde:

van de Openbare Nutsbedrijven Enschede,
de Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien
Gemeenten', de NV Waterleiding Maatschappij Gelderland en de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant. Door deze
keuze waren opgenomen: een grote, middelgrote en kleine stad, verstedelijkte
plattelandsgemeenten, forensengemeenten
en typische plattelandsgemeenten. In totaal
omvatte de steekproef zo'n 23.000 woningen met in totaal een kleine 80.000
bewoners.
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— studie met betrekking tot grootte en
opbouw van het huishoudelijk waterver-
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Afb.1 - Gemiddeld huishoudelijk waterverbruik
1950 -1979.

bruik en de factoren, die hierop van
invloed zijn;

— studie naar het waterverbruik bij
visserij, zeevaart en binnenvaart.
Vanzelfsprekend kan in deze studie niet
worden voorbijgegaan aan de historische
ontwikkeling.

Huidig huishoudelijk waterverbruik als
functie van verbruik bepalende factoren

— studie naar de invloed van (beleids-)
maatregelen op het huishoudelijk waterverbruik;

Historische ontwikkeling van het
huishoudelijk waterverbruik
Beschouwt men historische gegevens over
het huishoudelijk waterverbruik, dan kan
men zich afvragen, of deze gegevens wel
exact betrekking hebben op dat verbruik.
De verbruiksadministraties van de waterleidingbedrijven, zelfs van de volledig bemeterde, zijn namelijk meestal niet in
staat uit de geregistreerde verbruiken uitsluitend de huishoudelijke verbruiken te
selecteren. De beschikbare verbruiksgegevens zullen dus bijna altijd benaderingen
zijn van het werkelijk huishoudelijk
verbruik.
De ontwikkeling van dit benaderde huishoudelijk waterverbruik gedurende de laatste 30 jaar ziet er ongeveer uit als in
afb. 1 is aangegeven.
Hierbij moet worden bedacht, dat dit verbruik betrekking heeft op inwoners, die
waren aangesloten op de waterleiding (in

* Voordracht gehouden op de Studiedag Toekomstig Waterverbruik van de VWN op 11 juni 1981.

- de urbanisatiegraad
- het aantal personen in de woning

1950 ± 80 % ) . Aangenomen mag worden,
dat het verbruik van de niet-aangesloten
inwoners over het algemeen lager zal
hebben gelegen, zodat de stijging van het
hoofdelijk waterverbruik dus waarschijnlijk sterker zal zijn geweest dan door deze
grafiek wordt gesuggereerd.
In 1978 bedroeg het huishoudelijk waterverbruik dus zo'n kleine 600 min m 3 met
een gemiddeld hoofdelijk verbruik van
114 l / h . d .

— ontwikkeling van een methode voor de
raming van het toekomstig huishoudelijk
waterverbruik;

Allereerst is getracht een beschrijving van
het waterverbruik te maken met factoren,
waarover reeds gegevens beschikbaar
waren in huisvestings- en bevolkingsregisters van de desbetreffende gemeenten
en in publicaties van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Dit bleken te zijn

Voor de beschrijving van het huidig huishoudelijk waterverbruik is een tweetal benaderingen gevolgd.
Bij de eerste benadering wordt ervan uitgegaan, dat het waterverbruik een functie
is van factoren, die dat verbruik beïnvloeden. De tweede benadering berust op het
idee, dat het huishoudelijk waterverbruik
is opgebouwd uit een aantal deelverbruiken, die min of meer onafhankelijk van
elkaar kunnen zijn.
De vraag bij de eerste benadering was:
welke factoren beïnvloeden of bepalen het
huishoudelijk waterverbruik en hoe? Voor
de beantwoording van die vraag zijn gegevens nodig over waterverbruiken en
factoren. Nu zijn gegevens over waterverbruiken bij waterleidingbedrijven die
bemeteren vrij eenvoudig te verkrijgen.
Gelukkig zijn er vrij veel van dergelijke
bedrijven, dus aan criteria als verspreid
over Nederland en voorzieningsgebieden
van verschillend karakter was eenvoudig
te voldoen.
Uiteindelijk werden voor het onderzoek
17voorzieningsgebiedjes geselecteerd. Deze
gebiedjes lagen in de voorzieningsgebieden

- het geboortejaar en het geslacht van de
hoofdbewoner
- het geboortejaar en het geslacht van de
overige bewoners.
Deze factoren en combinaties daarvan (in
totaal 25 factoren) zijn gecorreleerd aan
de gemeten waterverbruiken over 1977.
Daarvoor werd gebruik gemaakt van het
computerprogramma COMPAN van het
RID, waarmee multiple lineaire regressieanalyses kunnen worden uitgevoerd.
Het programma produceert formules van
de volgende algemene gedaante:
Q = a + fyXi + b 2 x 2 +
+ b m xm
Q = waterverbruik in m 3 /jaar
a = constante
bj = constante
Xi = waterverbruik-beïnvloedende factor
De resultaten, die de met de genoemde
25 factoren uitgevoerde bewerkingen
hebben opgeleverd, waren erg teleurstellend.
Men moet namelijk bedenken, dat het
waterverbruik bij de onderzochte woningen
gemiddeld ongeveer 127 m 3 /jaar bedroeg
met een standaardafwijking van 82 m 3 /
jaar. Bij toepassing van het model met
25 variabelen bedraagt de residuele standaardafwijking, dat is eenvoudig gezegd de
afwijking van het gemiddelde, waarvoor
deze variabelen geen verklaring geven,
ongeveer 70 m 3 /jaar.
Dit houdt dus in, dat deze 25 variabelen
de spreiding in het waterverbruik voor
ongeveer 15 % verklaren (een multiple
correlatiecoëfficient van 0,53). Wordt
alleen de woningbezetting als verklarende
variabele meegenomen, dan wordt de
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spreiding in het waterverbruik voor 12,3 %
verklaard (een correlatiecoëfficient van
0,48). De 24 overige variabelen verklaren
tezamen dus 2,7 %.
Inmiddels had het RID bij huishoudens in
Utrecht, Dronten en Lelystad en huishoudens van medewerkers van RID en
KIWA (totaal zo'n 1100) ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke invloed
van een aantal factoren op het huishoudelijk waterverbruik. Bij dat onderzoek zijn
33 factoren met een mogelijke invloed
geselecteerd. Met behulp van hetzelfde
programma COMPAN werden uiteindelijk
een aantal factoren aangegeven, die als
relevant voor de verklaring van het waterverbruik konden worden aangemerkt.
Mede op grond van deze resultaten werd
besloten om voor de eerdergenoemde
23.000 woningen de volgende zaken na
te gaan:
1. urbanisatiegraad
2. aantal bewoners (burg. stand)
3. geboortejaar hoofdbewoner
4. gezinscode 1978
5. aantal bewoners (enquête)
6. gebruiksfrequentie toilet (.../week/woning)
7. gebruiksfrequentie douche
,,
8. gebruiksfrequentie bad
,,
9. gebruiksfrequentie wastafel
„
10. gebruiksfrequentie wasmachine
„
11. frequentie met hand wassen
,,
12. frequentie met hand afwassen
,,
13. gebruiksfrequentie afwasmachine
,,
14. code type woning
15. code tuinoppervlak
16. aantal malen tuin gesproeid 1978
17. code type warmwatervoorziening
18. code inkomensklasse

Voor het verkrijgen van gegevens over
de factoren 5 t/m 18 is een enquête uitgevoerd. De ruim 15.000 teruggezonden,
bruikbare formulieren hebben, naast de
gegevens voor de componentenanalyse ook
gegevens geleverd voor de bepaling van de
straks te behandelen deelverbruiken.
De belangrijkste resultaten van de bewerkingen die met de beschikbaar gekomen
gegevens zijn uitgevoerd zijn samengevat
in tabel I.

Corr.
coëff.

18
10
9
5
4
1

0.6574
0.6563
0.6510
0.6405
0,6026
0,5045

Het bepalen van het waterverbruik van
een bepaald huishouden is met behulp van
de ontwikkelde modellen in ieder geval
niet mogelijk.
Bepaling van het gemiddelde verbruik van
een grote groep huishoudens, waarvoor de
gemiddelden van de verklarende variabelen
zijn vastgesteld, is wel mogelijk.
Huidig huishoudelijk waterverbruik als
samenstel van deelverbruiken
Ook is geprobeerd het waterverbruik te
beschrijven als een samenstel van deelverbruiken. Daarbij zijn de deelverbruiken
onderscheiden die in tabel II staan vermeld.
Een willekeurig deelverbruik wordt bepaald
door de hoeveelheid water die per handeling wordt verbruikt, door de frequentie
van de verbruiksveroorzakende handeling
en tenslotte door de penetratiegraad van
de apparatuur, waarmee die handeling
wordt uitgevoerd.

(m3)

verklaring

De Werkgroep heeft getracht uit het beschikbare gegevensmateriaal een verantwoorde keuze te maken. Voor wat betreft
de verbruiken per handeling zijn de resultaten weergegeven in tabel II.
Daarbij kan het volgende worden opgemerkt:

55,5
55,6
55,9
56.6
58,8
63,6

25
25
24
23
20
14

— voor het waterverbruik voor een bad
vond de Landbouwhogeschool gemiddeld
150 1,echter met een spreiding tussen 80
en 250 1.Een exacte bepaling wordt bemoeilijkt door de grote variatie in bad-

TABEL I - Correlatiecoëfficient, residuele standaardafwijking en verklaringspercentage ran de
ontwikkelde modellen.
Aantal
factoren

De standaardafwijking van de gemeten
waterverbruiken bedroeg 73,6 m 3 /jaar.
Blijkbaar geven de modellen dus een iets,
maar niet veel beter resultaat De verklarende waarde van de modellen met 4 of
meer factoren verschillen onderling nauwelijks. De verklarende waarde van het
'model' met 1 factor (woningbezetting) is
duidelijk lager. Men kan zich bij de
gegeven percentages echter afvragen, of
dat verschil wel wezenlijk is.
Dezelfde bewerkingen zijn ook uitgevoerd
voor de gegevens per woningbezetting. Er
konden echter geen modellen worden opgesteld die de verschillen in waterverbruik
per woning bij een bepaalde woningbezetting konden verklaren. Dit was te
verwachten, want het aandeel van de
andere factoren dan de woningbezetting
in de verklaring van de verschillen in het
waterverbruik voor de totale steekproef
was erg gering. Het waterverbruik in een
woning bij een bepaalde woningbezetting
kan dan ook even nauwkeurig, of onnauwkeurig worden bepaald door het gemiddelde gemeten waterverbruik van de
woningen met die woningbezetting te
nemen.

a
resid.

%

TABEL II - Waterverbruik per
-

bad
douche
wastafel
toiletspoeling
wassen met de hand
wassen met de machine
afwassen met de machine
voedselbereiding
overige doeleinden

handeling.
150 1
45 1
4 1
8,25 1
40 1
130 1
60 1
5 1/w + l l/p
10 l/w*

* 5 l/w voor eenpersoons-huishouden.

inhouden en door de invloed van de
vullingsgraad op het verbruik. De Werkgroep zag geen reden om een andere
waarde aan te nemen dan het gevonden
gemiddelde.
— Over het verbruik van douches zijn
nauwelijks gegevens voorhanden. Probleem
bij de douche is vooral dat het verbruik
mede afhankelijk is van de duur van het
douchen, het type warmwatervoorziening
en de druk. Onderzoekingen in Engeland
en Duitsland geven verbruiken van respectievelijk 30-35 en 40-80 1 per keer.
Volstrekt arbitrair is 45 1gekozen.
— Ook over het verbruik van wastafels
is nauwelijks gegevensmateriaal beschikbaar. De weinige gegevens variëren meestal
tussen 2 en 5 1,het laatste voor handen
wassen en tanden poetsen. 4 1 leek daarom
een redelijke keuze.
— In tegenstelling tot de vorige onderdelen is het verbruik voor de toilet vrij
nauwkeurig vast te stellen. Het varieert in
Nederland tussen circa 7,5 1 voor hooggeplaatste en circa 91 voor laaggeplaatste
stortbakken. Afhankelijk van bij verschillende onderzoekingen gevonden penetratiegraden van beide typen varieert het gemiddelde tussen 8,16 en 8,311.
— Het met de hand wassen van de gehele
gezinswas, waarvoor Duitse onderzoekers
verbruiken van 250-300 1 vonden, komt
nauwelijks meer voor. De penetratiegraad
van wasmachines bedraagt namelijk voor
huishoudens met meer dan 2 personen
steeds ongeveer 0,99. Aangenomen is
daarom, dat vrijwel uitsluitend kleine
hoeveelheden fijn wasgoed nog met de
hand worden gewassen. Bij gebrek aan
gegevens is daarvoor een verbruik van
40 1 per keer aangehouden.
— Wasmachines verbruiken gemiddeld
115-150 1 per wasbeurt. De aangetroffen
spreiding is echter erg groot en wel van
90-250 1.De Werkgroep zag vooralsnog
geen reden om een andere waarde dan een
gemiddelde van 130 1 aan te houden.
— Voor het afwassen met de hand worden
cijfers gegeven van 10 1 tot 150 1, afhankelijk van het feit of het spoelen en afwassen al of niet onder stromend water
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plaatsvindt. Arbitrair is 15 1gekozen.
— Het waterverbruik van afwasmachines
ligt gemiddeld op 55 1,waarbij de spreiding relatief veel geringer is dan bij de
wasmachine. Het RID heeft echter gevonden, dat circa 70 % van de bezitters
van afwasmachines de afwas voorspoelen.
In verband hiermee is het gemiddelde
verbruik per keer met 51verhoogd.
— Het verbruik voor voedselbereiding is
erg moeilijk te bepalen. Algemeen wordt
aangenomen dat men per persoon gemiddeld 1 à 21 water per dag consumeert in
de vorm van thee, koffie, soep en dergelijke. Daarnaast is er water nodig voor het
wassen en koken van de levensmiddelen.
Daarvoor is 51 per woning per dag, ongeacht het aantal bewoners, gekozen.

De volgende grootheden, die van belang
zijn voor de bepaling van de deelverbruiken zijn de penetratiegraden en gebruiksfrequenties. Omdat de woningbezetting
invloed heeft op het waterverbruik en
omdat deze invloed niet in de verbruiken
per handeling tot uitdrukking komt, is aan
deze invloed bij de bepaling van de gebruiksfrequenties en penetratiegraden aandacht besteed. Dit kan aan de hand van
gegevens voor de douche worden verduidelijkt (tabel III).
Geconstateerd kan worden, dat de gebruiksfrequentie afneemt bij stijgende
woningbezetting. Dit beeld komt bij de
meeste andere deelverbruiken terug. Een
echte verklaring voor dit verschijnsel is
niet gevonden.
De penetratiegraden vertonen meestal de
hoogste waarden voor woningbezettingen
van 3 tot 5. Op zich is dit ook niet zo
verwonderlijk indien men in grote lijnen
de woonomstandigheden, samenstelling van
de huishoudens en dergelijke bij de verTABEL III - Gebruiksfrequentie (F) en penetratiegraad (P), douche.

1

:

3
4
5
6
7
8
>9
3,42

Deelverbruik
bad
douche
wastafel
toilet
wassen, hand
wassen, mach.
afwas, hand
afwas, mach.
voedselber.
overig

Waterverbruik voor woningVerbr./
keer [1]
150
45
4
8,25
40
130
15
60

F

P

0,57
0,50
1,82
3,72
0,07
0,18
0,73
0,23

totaal

— Het overig verbruik is op 10 1 per
woning per dag gesteld. Omdat alleenstaanden voor een belangrijk deel zodanig zijn
gehuisvest, dat de voor de desbetreffende
deelverbruiken noodzakelijke voorzieningen
ontbreken, is voor deze categorie een verbruik van 5 1 per dag aangenomen.

Woningbezetting

TABEL IV bezetting 3.

F
woning

F
persoon

P

0,68
0,99
1,49
1,93
2,27
2,64
2,90
3,23
3,32
1,64

0,68
0,50
0,50
0,48
0,45
0,44
0,41
0,40
0,35
0,48

0,82
0,89
0,91
0,89
0,89
0,87
0,92
0,91
0,72
0,89

P
0,30
0,91
0,86
1,00
1,00
0,98
1,00
0,09

Verbr.
1/h.d
12,2
20,3
6,2
30,7
2,7
22,9
11,0
1,2
2,7
3,3
113,2

schillende woningbezettingen beschouwt.
Voor bijvoorbeeld woningbezetting 3, vrijwel de gemiddelde woningbezetting in
Nederland levert de gevolgde benadering
uiteindelijk het volgende resultaat
(tabel IV).
Worden de uitkomsten per woningbezetting
vergeleken met de bij het onderzoek van
de Werkgroep werkelijk gemeten gemiddelde huishoudelijke waterverbruiken, dan
blijken de gemeten en berekende waarden
redelijk overeen te stemmen. Dit zou erop
kunnen wijzen, dat de door de Werkgroep
gekozen combinatie van verbruiken per
handeling op zich niet zo slecht is geweest
en dat de benadering via deelverbruiken,
ondanks de vele onzekerheden, dus betrekkelijk goede resultaten kan opleveren.
Ook hier moet er dan wel op worden
gewezen, dat dit uitsluitend geldt voor het
bepalen van het gemiddelde huishoudelijk
waterverbruik voor grotere groepen van
verbruikers. Een beschrijving van het
waterverbruik van afzonderlijke huishoudens is ook op deze manier niet
mogelijk.

Toekomstige ontwikkeling van het
huishoudelijk waterverbruik
Het volgende punt uit de taakopdracht
van de Werkgroep is de bestudering van
de toekomstige ontwikkeling van het huishoudelijk waterverbruik.
De Werkgroep heeft de bestudering van
de toekomstige ontwikkeling van het huishoudelijk waterverbruik bezien vanuit één
van de doelstellingen van de Commissie
Waterverbruik, namelijk 'het doen van
studie met betrekking tot bestaande en
nieuw te ontwikkelen methoden voor de
voorspelling van toekomstige waterbehoeften'. Met het voorspellen van deze waterbehoeften heeft de Werkgroep zich niet
beziggehouden.
Het ligt voor de hand, dat is bekeken of
het toekomstig waterverbruik zou kunnen
worden voorspeld, gebruikmakend van de
methoden waarmee het huidige verbruik

is beschreven, dus óf met behulp van een
model met de verbruiksbeïnvloedende factoren als variabelen óf door voorspelling
van de te onderscheiden deelverbruiken.
Resultaat van de beoordeling van de
bruikbaarheid van de modellen is, dat deze
modellen in principe inderdaad bruikbaar
zijn voor het doen van voorspellingen,
mits de in het model voorkomende variabelen in de door de prognose bestreken
periode niet te sterk zullen gaan afwijken
van de waarden die ze bij de opstelling
van het model hadden en mits het aantal
verbruikers, waarvoor het voorspelde gemiddelde verbruik moet gelden, niet te
klein is. Een uitzondering moet daarbij
worden gemaakt voor de modellen die zijn
opgesteld voor de gemiddelde verbruiken
per woningbezetting; deze modellen zijn
niet bruikbaar voor voorspellingen.
Over de waarde van de met deze modellen
gemaakte voorspellingen kan men echter
verschillend denken. De theoretische bruikbaarheid van de modellen berust in feite
op de aanwezigheid van een bepaalde
standaardafwijking. Gegeven een bepaalde
combinatie van factoren zal het waterverbruik zich met een zekere waarschijnlijkheid binnen de door deze standaardafwijking gegeven grenzen bewegen.
Naarmate de standaardafwijking groter is,
zal de te bepalen waarde dus in werkelijkheid tussen ruimere grenzen kunnen
variëren, zonder dat het model een theoretisch onjuiste voorspelling heeft gedaan.
Gezien de relatief zeer grote standaardafwijkingen, waarmee men bij de onderzoekingen wordt geconfronteerd, zou men
dan ook niet al te optimistisch mogen zijn
over de praktische mogelijkheden, die de
ontwikkelde modellen voor de voorspelling
van het toekomstige waterverbruik bieden.
Indien de feitelijke omstandigheden nog
eens worden bekeken, dan valt te constateren dat de huidige huishoudelijke waterverbruiken grote spreidingen vertonen
waarvoor maar zeer ten dele een verklaring
kon worden gevonden. Het is erg nuttig
dit te onderkennen en vanuit dat gevoel
van betrekkelijke onmacht na te gaan,
welke eisen aan een prognose voor een zo
moeilijk beschrijfbaar fenomeen zouden
moeten, of mogen, worden gesteld. In ieder
geval zouden ten aanzien van de uitkomsten van die prognoses geen al te hoge
eisen worden gesteld.
Veel belangrijker lijkt het, om aan de,
meestal niet deskundige, buitenstaander
duidelijk te maken, welke uitgangspunten
hebben gegolden voor de prognoses, welke
tekortkomingen eraan zitten, en tenslotte
hoe gevoelig de uitkomsten van de prognoses zijn voor die uitgangspunten en
tekortkomingen.
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TABEL V - Gemiddeld waterverbruik voor
woningbezetting 3,05 (gem. Nederland 1978).
Deelverbruik
bad
douche
wastafel
toilet
wassen, hand
wassen, mach.
afwas, hand
afwas, mach.
voedselber.
overig
totaal

Verbr./
keer[1]
150
45
4
8,25
40
130
15
60

P

P

0,30
0,50
11,75
3,75
0,06
0,18
0,70
0,25

0,25
0,80
0,80
1,00
1,00
0,92
1,00
0,09

F

Verbr.
1/h.d
11,3
18,0
5,6
30,9
2,4
21,5
10,5
1,4
2,6
3,3
107,5

Het doen van voorspellingen voor het
toekomstig huishoudelijk waterverbruik
met behulp van het voorspellen van de
deelverbruiken biedt in dit verband waarschijnlijk de beste mogelijkheden.
Bekijkt men nu eens het hoofdelijk huishoudelijk waterverbruik, zoals dat door de
Werkgroep isbenaderd voor 1978 (tabelV).
Wil men vanuit deze tabel een prognose
maken voor het hoofdelijk huishoudelijk
waterverbruik, dan moeten dus prognoses
worden gemaakt voor alle penetratiegraden,
gebruiksfrequenties en verbruiken per
handeling. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de toekomstige woningbezetting.
Het voorspellen van de woningbezetting
en penetratiegraden zal vermoedelijk de
minste problemen opleveren. Voor toilet,
en voor wassen en afwassen met de hand
blijven die 1.Voor de wasmachine blijft
weinig speelruimte over. De afwasmachine
is moeilijker, maar het aandeel daarvan
in het totale verbruik is zo gering dat een
verkeerde raming weinig invloed op het
eindresultaat heeft. De betrouwbaarheid
van de penetratiegraad van de wastafel
staat in geen enkele verhouding tot de onnauwkeurigheid van de gebruiksfrequentie
en het verbruik per handeling.
Blijven over de douche en het bad. Een
idee over de toekomstige penetratiegraden
van deze voorzieningen kan waarschijnlijk
wel worden verkregen uit omzetverwachtingen van fabrikanten en dergelijke.
Ten aanzien van de gebruiksfrequenties
wordt de zaak al veel moeilijker. Men kan
op zoek gaan naar redenen, waarom
mensen zich in de toekomst ten aanzien
van het waterverbruik anders kunnen gaan
gedragen dan nu.
Momenteel wordt bijvoorbeeld in Denemarken een dalende tendens geconstateerd
in het warmwaterverbruik, naar alle waarschijnlijkheid door de sterk gestegen energiekosten. Men bezuinigt direct op energie
en daardoor indirect op water. En zo zullen
er nog vele positief of negatief op het
waterverbruik inwerkende ontwikkelingen
zijn te bedenken. Het zal vrijwel onmo-

gelijk blijven om de effecten van ieder van
deze ontwikkelingen te kwantificeren. Het
isoleren van de invloed van een bepaalde
factor op het waterverbruik bleek namelijk
ook bij het beschrijven van het huidige
waterverbruik al nauwelijks mogelijk. Het
zal dus waarschijnlijk raden blijven.
Met de verbruiken per handeling ligt het
eigenlijk net eender. De huidige verbruiken
voor douche, wastafel, afwassen en wassen
met de hand, voedselbereiding en overige
doeleinden waren al, achteraf niet zulke
gekke, globale schattingen. Of en in welke
mate daar verandering in komt is niet of
nauwelijks te zeggen.
Wordt nu op grond van enige, merendeels
gevoelsmatige overwegingen tabel IV
opnieuw ingevuld, dan ontstaat het volgende beeld (tabel VI):
TABEL VI - Gemiddeld toekomstig waterverbruik
(woningbezetting 2,75).
Deelverbruik
bad
douche
wastafel
toilet
wassen, hand
wassen, mach.
afwas, hand
afwas, mach.
voedselber.
overig
totaal

Verbr./
keer [1]
150
40
4
8,25
40
100
15
60

F

P

0,35
0,60
2,00
4,00
0,05
0,20
0,70
0,25

P
0,50
0,90
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
0,27

Verbr.
1/h.d
26.3
21,6
8,0
33,0
2,0
19,8
10,5
4,1
2.8
3,6
131,7

Het resultaat is dus een verbruik van
131,7 l / h .d. Vergelijkt men dat met de
132l / h . d voor 2010 in het Tweede Structuurschema, dan komen deze gevoelsmatige
overwegingen en die van de samenstellers
van het structuurschema blijkbaar redelijk
overeen.
Het voorgaande is opzettelijk wat badinerend behandeld om duidelijk te maken,
welke waarde waarschijnlijk aan gedetailleerde prognoses voor het toekomstig
huishoudelijk waterverbruik moet worden
gehecht.
Men moet zich daarbij tevens proberen
voor te stellen wat er aan onderzoek nodig
zou zijn om ook maar enigszins betrouwbare toekomstige waarden voor alle relevante grootheden te bepalen en dat dan
nog liefst per voorzieningsgebied. Denk
maar aan de tijd die de Werkgroep heeft
nodig gehad om tot de resultaten te
komen die in het voorgaande globaal zijn
aangegeven.
Ik geloof daarom, dat de benadering die
nu wat luchthartig is gevolgd op zich
serieuze mogelijkheden biedt voor het
maken en vooral presenteren van landelijke en provinciale prognoses; zeker indien
daarbij gebruik wordt gemaakt van scenario's. De waterleidingbedrijven zouden dan
binnen deze scenario's hun eigen te

dekken waterbehoefte via eenvoudige
extrapolaties kunnen bepalen.
De invloed van (beieids-)maatregelen
Maatregelen kunnen een invloed hebben
op het waterverbruik. Deze invloed kan
direct zijn, bijvoorbeeld het wettelijk voorschrijven van kleinere verbruiken per wasbeurt voor wasmachines en indirect, bijvoorbeeld verhoging van de energieprijzen.
Het effect van dergelijke maatregelen kon
niet worden gekwantificeerd. Wel is een
voor de hand liggend advies om eventuele
maatregelen, waarvan een direct effect
wordt beoogd bij voorkeur te richten op
de belangrijkste bepalende factor of op de
belangrijkste deelverbruiken.
Als mogelijke maatregelen worden vaak
invoering van bemetering en tariefverhoging genoemd. De Werkgroep is er niet in
geslaagd de invloed van deze factoren te
isoleren. Bestudering van het effect van
zeer grote tariefstijgingen is praktisch
onmogelijk. De tariefverschillen in Nederland zijn momenteel zo gering dat de invloed van deze verschillen op het waterverbruik verre wordt overtroffen door de
invloed van andere factoren. Welke invloed
een maatregel als tariefverhoging op het
waterverbruik zal hebben kan dus niet
worden gezegd. Waarschijnlijk zal een
duidelijke invloed pas merkbaar zijn, indien van een, weinig realistische, verveelvoudiging van het tarief sprake is.
Over de invloeden van maatregelen met
een indirect effect is ook weinig zinnigs te
te zeggen. Meestal zal een dergelijke maatregel achteraf als vermoedelijke oorzaak
van een geconstateerde verandering in het
waterverbruik kunnen worden aangemerkt.
Een gericht onderzoek zal vrijwel altijd
worden bemoeilijkt of volledig onmogelijk
worden gemaakt door het ontbreken van
gegevens.
Tot zover de resultaten van de Werkgroep
Huishoudelijk Waterverbruik. Ze zullen
ongetwijfeld voor velen niet aan de gestelde verwachtingen voldoen. Het is echter
de vraag of men daarover teleurgesteld
moet zijn. Verwachtingen zijn namelijk ook
prognoses en die schijnen nu eenmaal
nooit uit te komen.
Bovendien heeft ene meneer Wilson eens
gezegd: 'Hoe goed een onderzoek ook
moge zijn, nooit is eraan te ontkomen dat
ons weten ligt in het verleden en onze
verwachtingen in de toekomst'.
Voor nadere informatie wordt verwezen
naar de op korte termijn verschijnende
rapporten van de Commissie Waterverbruik
en de Werkgroep Huishoudelijk Waterverbruik.
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