Waterverbruik: een kwantitatieve beschouwing
Voordracht uit de 30e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Distributienetten en binnenleidingen',
gehouden.

Inleiding
Ingevolge art. 4 lid 1 van de Waterleidingwet is de eigenaar van een waterleidingbedrijf gehouden zorg te dragen, dat de
levering van deugdelijk drinkwater aan de
verbruikers in zijn distributiegebied is gewaarborgd in zodanige hoeveelheid en
onder zodanige druk als het belang der
volksgezondheid vereist. In deze bepaling
vallen een aantal elementen op. Allereerst
dat de eigenaar van het waterleidingbedrijf
de levering van water moet waarborgen
in het belang der volksgezondheid. Voorts
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dat dit deugdelijk drinkwater moet zijn.
Aan dit aspect zal in het kader van deze
cursus aandacht worden besteed in de
voordrachten van de heren Van Puffelen
en Van der Kooij. Een volgend element uit
het genoemde artikel is dat het water onder
voldoende druk moet worden geleverd.
Dit aspect zal ongetwijfeld aandacht krijgen
in de voordrachten van de heren Mink,
Stofberg en Hoogsteen. Tenslotte is in het
genoemde artikel bepaald dat de levering
in voldoende hoeveelheid moet geschieden.
In deze voordracht wordt enige aandacht
aan dit aspect besteed.
Hoewel een ononderbroken levering van
hygiënisch betrouwbaar water in principe
dus onder alle omstandigheden gewaarborgd moet zijn, ook in kortere of langere
perioden van hoog verbruik en zelfs wanneer door storingen het leveringsvermogen
is verminderd, kan hier toch geen absolute
eis worden gesteld. Een geringe kans op
tekortschieten bijv. 1maal per 10,20, 50 of
100 jaar wordt daarom geaccepteerd afhankelijk van het type bedrijf en de vervangende
mogelijkheden. Om de onderdelen van een
waterleidingbedrijf te kunnen dimensioneren
zullen daarom behalve het gemiddeld waterverbruik ook de variaties van moment tot
moment, dus per seizoen, maand, week,
dag, uur en voor sommige onderdelen van
het bedrijf zelfs per minuut bekend moeten
zijn. Voorts is de kans op storingen medebepalend voor de dimensionering.
Levering door openbare voorziening —
eigen winning
In 1976 werd door 106 waterleidingbedrijven in totaal 1085 miljoen m 3 water geleverd. Daar het aansluitingspercentage in
Nederland nagenoeg 100 % bedraagt en

ons land toen ca. 13,8 miljoen inwoners
telde, komt dit overeen met een hoofdelijk
verbruik van 78,6 m 3 /jaar of 215 l/dag.
Deze cijfers geven echter een misleidend
beeld omdat enerzijds niet alle door waterleidingbedrijven geleverde water voor huishoudens is bestemd en anderzijds ook door
andere dan waterleidingbedrijven water
wordt gewonnen en gebruikt. Enig inzicht in
deze beide aspecten kan worden ontleend
aan resp. de waterleidingstatistiek en de
enquête 'De watervoorziening van Nederland en van de industrie in het bijzonder'
gehouden door het CBS. Enige relevante
uitkomsten van de laatste enquête (ontleend aan de voorlopige cijfers over 1976
en de resultaten van de vorige enquêtes)
zijn in tabel I weergegeven.
TABEL I - Waterverbruik door industrie
in miljoenen m%.
1967

1972

1976

Leidingwater
waarvan koelwater

168

218
55

194
49

Grondwater
waarvan koelwater

473
275

515
317

369(289)
232 (167)

Oppervlaktewater
waarvan koelwater

2085
1896

2678
2528

2599
2530

2726
Totaal
waarvan koelwater

3411
2900

3162
2811

( ) zoet grondwater

Duidelijk blijkt hieruit de grote hoeveelheid
koelwater die de industrie nodig heeft.
Daarbij dient bedacht te worden dat tevens
grote hoeveelheden water voor koeling van
elektrische centrales worden gebruikt die
niet in deze cijfers zijn weergegeven.
In 1972 was dit 7898 miljoen m 3 , uiteraard
vrijwel allemaal oppervlaktewater. Over het
cijfer voor 1976 beschik ik nog niet. Dit water
wordt niet verbruikt maar na opwarming
geloosd en is daarna veelal weer voor hergebruik geschikt. Uit de cijfers is ook af te
leiden dat het totale industriële waterverbruik, zowel kool- als proceswater iets
minder is dan enige jaren geleden, hetgeen
vermoedelijk zijn oorzaak vindt in de
economische recessie en in maatregelen
als de heffing van reinigings- of lozingsrechten.
Een belangrijke categorie wat betreft de
eigen winning is voorts de agrarische sector.
Volgens inventarisatie door de werkgroep
'Enquête beregenings- en bevloeiingsinstallaties 1976' bedroeg de totale hoeveelheid
voor de genoemde doeleinden in dat jaar
± 769 miljoen m 3 in Nederland, waarvan
ca. 70 % oppervlaktewater en ca. 30 %
grondwater. Regionaal is hier het beeld
uiteraard zeer verschillend.

die op 12 en 13 januari 1978 aan de TH Delft werd

van een waterleidingbedrijf is het uiteraard
van belang enig inzicht te hebben in de
ontwikkeling van het waterverbruik in de
toekomst. Zoals bekend zijn ideeën over de
omvang van de Nederlandse bevolking in
2000 de laatste tien jaren herhaaldelijk
herzien. De laatste prognose komt uit op
± 14,3miljoen zielen bij voortzetting van de
trend van de laatste jaren en op ± 15,2 à
15,3 miljoen zielen wanneer de vruchtbaarheid zich 'herstelt'. Enige, zij het wellicht
een geringe, stijging als gevolg van een
toeneming van de bevolking is dus wel te
verwachten. Regionaal kan dit zelfs een
aanzienlijke stijging zijn maar ook een
daling als gevolg van spreiding van de bevolking.
Een stijging van het waterverbruik als gevolg van een groter aansluitingspercentage
is niet te verwachten omdat dit zoals
bekend reeds bijna 100 % bedraagt. Veel
moeilijker is het aan te geven hoe het
hoofdelijk verbruik zich zal ontwikkelen.
Deze materie is onderwerp van studie in de
door RID en VEWIN ingestelde Commissie
Waterverbruik en haar drie werkgroepen
voor resp. huishoudelijk verbruik, industrieel
verbruik en commercieel, openbaar, agrarisch en recreatief verbruik (COAR).
In afb. 1is het verloop aangegeven van het
niet-zakelijk verbruik (inclusief lekverlies,
eigen verbruik en gebruik voor openbare
doeleinden) in Nederland sinds 1960in liters
per hoofd per dag. Een duidelijke stijging
is waarneembaar van ca. 2,3 % per jaar.
Er zijn een aantal factoren te noemen waardoor deze stijging wordt veroorzaakt, zoals:
— stijging van de welvaart en daafdoor
minider zuinigheid met water;
— toegenomen penetratiegraad van waterverbruikende apparaten zoals wasmachines,
vaatwasmachines etc;
Afb. 1 - Ontwikkeling van het niet-zakelijk
gebruik sinds 1960(in Ijhoofdjdag).
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TABEL II - Waterverbruik voor huishoudelijke
doeleinden in llhoofdjdag.

voedselbereiding
|
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— betere sanitaire inrichting van de woningen met wastafels, douches en baden.
Bovendien kunnen de prijs van het water
en de bemetering invloed hebben gehad
maar dan vermoedelijk een remmende,
hoewel de invloed van beide niet erg duidelijk is, ook niet op basis van recent onderzoek (bijv. onderzoek van RID en W M N te
Utrecht).
Omdat ook lekverliezen in de gegeven
cijfers zijn verwerkt, kan dit ook invloed
hebben gehad op de toeneming van het
hoofdelijk verbruik. Immers het leidingnet
van de Nederlandse waterleidingbedrijven
is in de beschouwde periode ook aanzienlijk
uitgebreid en tevens verouderd. Ook het
aantal aansluitingen is toegenomen. Welke
invloed dit op het hoofdelijk verbruik heeft
is moeilijk aan te geven.
Huishoudelijk verbruik
Merkwaardigerwijze bestaat er nauwelijks

inzicht in de wijze waarop het waterverbruik
per hoofd voor huishoudelijke doeleinden is
samengesteld.
In tabel II zijn enige cijfers over dit onderwerp, ontleend aan verschillende bronnen,
weergegeven. Ook is de raming voor het
jaar 2000, ontleend aan het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening 1972
vermeld. Voor alle onderdelen van het huishoudelijk waterverbruik wordt een meer of
minder grote stijging verwacht:

den schaal een zgn. tappuntenonderzoek uit
te voeren.
Een overzicht van de factoren die het huishoudelijk waterverbruik in de ogen van de
eerdergenoemde werkgroep mogelijk beïnvloeden en de onderdelen van dat huishoudelijk verbruik is gegeven in de invloedmatrix van tabel III. Voor elk van de
factoren kan worden aangegeven in welke
mate die invloed heeft op de onderdelen van
het huishoudelijk waterverbruik. Op deze
wijze is een richtlijn verkregen op welke
punten verdergaand onderzoek en bestudering van reeds beschikbare literatuur het
meest efficiënt kunnen plaatsvinden. Het
onderzoek van de werkgroep richt zich
thans op een aantal onderwerpen, nl.:
1. Een onderzoek naar het verband tussen
waterverbruik en een aantal factoren zoals
gezinsomvang, gezinssamenstelling of -fase,
urbanisatiegraad etc. Een deel van het huishoudelijk verbruik is immers woninggebonden, een ander deel persoons- en gezinsgebonden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
bij openbare nutsbedrijven Enschede,
Waterleidingmaatschappij Gelderland en
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en
binnenkort ook bij Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien Gemeenten', bij elk
ca. 6000 percelen. Daarbij zullen ook de
resultaten worden betrokken van onderzoek
te Lelystad door RID en Rijksdienst IJsselmeerpolders, alsmede het onderzoek onder
medewerkers van RID, VEWIN en KIWA.

— voor voedselbereiding en afwassen
hoofdzakelijk door de verwachte toeneming
in het gebruik van afwasmachines;
— voor toiletspoeling door het meerdere
gebruik van laaggeplaatste stortbakken en
spoelkranen;
— voor persoonlijke verzorging door de
betere sanitaire voorzieningen;
— voor wassen door het toenemende aantal
wasmachines en het frequentere gebruik
daarvan;
— voor tuinbesproeiing als gevolg van de
toegenomen welvaart;
— voor overige doeleinden door meer
autowassen en hoger lekverlies.
Het geringe inzicht in de opbouw van het
huishoudelijk waterverbruik, die het ook
moeilijk maakt een prognose voor de
toekomst te geven is voor de werkgroep
huishoudelijk waterverbruik aanleiding voor
de ontwikkeling van plannen om als onderdeel van haar werkgrogramma op beschei-

TABEL III - lnvloedmatrix huishoudelijk waterverbruik.
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Tevens zal bij een deel van de onderzochte
percelen aandacht worden geschonken aan
een eventueel verband met het elektriciteitsverbruik, het woningtype en het type warmwatervoorziening.
De betrokken verbruikers zijn voorshands
nog niet van het onderzoek op de hoogte
maar zullen wellicht in een later stadium
voor een deel d.m.v. een enquête daarbij
worden betrokken. De eerste resultaten
wijzen op een samenhang tussen woningbezetting en gemiddeld waterverbruik,
omvang huishouden en gemiddeld waterverbruik, urbanisatiegraad en gemiddeld
waterverbruik. Deze gegevens moeten
echter nog verder worden uitgewerkt.
2. Het reeds genoemde tappuntenonderzoek.

TABEL V - Specifieke waterverbruiken in enkele bedrijfsgroepen van de Nederlandse industrie
(exclusief koelwater uit oppervlaktewater).
1967

1972

Voedings- en genotmiddelenindustrie
slachterijen
vleeswarenindustrie
pluimveeslachterijen
zuivelindustrie
suikerindustrie
groente- en fruitverwerkende industrie

3,4
41
98
13
12
50

2,2
34
63
12
6
37

1,8
30
49
9
3
28

m3/slachting
m3/ton vleeswaren
m 3 /ton geslacht gewicht
m3/ton ontvangen melk
m 3 /ton bieten
m 3 /ton verwerkt produkt

Papierindustrie
papier- en kartonindustrie

82

55

42

m 3 /ton papier

0,38

0,30

0,25

m3/ton ruwe olie

Basis metaalindustrie
ruwijzer- en staalindustrie

4,5

6

6,3

m3/ton staal

Metaal en elektrotechnische industrie

234

Industrieel verbruik
Een tweede component van het waterverbruik is het industrieel verbruik. Een indruk
van de verhouding daarvan ten opzichte
van andere verbruikscategorieën geeft
tabel IV.
In deze tabel vallen een aantal dingen
op, nl.:
TABEL IV - Waterverbruik door bevolking en
industrie in Nederland.
1976

Overig verbruik

huishoudelijk verbruik 513
eigen verbruik + lekverlies

481

578

69

91

industrie 1
overig niet-huishoudelijk verbruik

218 (55)

194(49)

190

222

168
54

totaal
Industrie*

735 958
1085
2558 3193(2845) 2968 (2762)

l/hoofd/dag

1967 1972

1976

Waterleidingbedrijven:
huishoudelijk verbruik 111
eigen verbruik + lekverlies

98

115

14

18

industrie 1
overig niet-huishoudelijk verbruik

36

45(11)

39(10)

12

41

44

i volgens CBS
( ) koelwater

m3/werknemer

Afb. 2 - Ontwikkeling van het verbruik per afnemer in enkele verbruikerscategorieën.

Waterleidingbedrijven:

totaal
Industrie x

203

veelheden bedrijfswater te verkrijgen en de
toenemende zuiveringskosten. Studies van
het verwachte waterverbruik in verschillende branches uitgevoerd door het RID
geven aan dat deze ontwikkeling van teruglopend verbruik zich in vele branches zal
voortzetten en zelfs bij toenemende produktie
veelal tot teruglopende waterbehoeften leidt.
Voor enkele onderzochte branches wordt
een geringe stijging van de waterbehoefte
verwacht, terwijl het verloop van de
behoefte in andere bedrijfstakken bijv.
de aardolie-industrie uiterst onzeker is,
omdat omtrent de oliebehoefte sterk uiteenlopende prognoses bestaan. Het zal dan ook
interessant zijn wat hierover in het eerstvolgend ontwerpstructuurschema drink- en
industriewatervoorziening zal worden vermeld.

Daar al deze onderzoekingen eerst recent
zijn begonnen zijn helaas thans verder nog
geen uitkomsten beschikbaar.

1967 1972

dimensie

Aardolie-industrie
aardolieraffinaderijen

3. Het waterverbruik van diverse typen
wasmachines, afwasmachines en toiletten,
alsmede de verwachte penetratiegraad daarvan en de gebruiksfrequentie.

miljoenen m 3

1975

159
554

196
653 (582)

215
589(548)

— de stijging van het hoofdelijk huishoudelijk waterverbruik incl. eigen verbruik
van de waterleidingbedrijven, zoals reeds
besproken;
— de vrijwel gelijkblijvende hoeveelheid
die door waterleidingbedrijven aan de
industrie wordt geleverd;
— een ten opzichte van 10jaar geleden
nauwelijks hogere eigen industriële winning;
— een duidelijke stijging in het overig niethuishoudelijk verbruik dus commercieel,
openbaar en agrarisch verbruik. Op dit
laatste aspect wordt nog nader teruggekomen.
Een ander interessant gegeven omtrent het
industriële waterverbruik wordt gevormd
door het verloop van het waterverbruik per
eenheid, tabel V. Behalve in de ruwijzer- en
staalindustrie is het waterverbruik per eenheid voortdurend teruggelopen. Hierbij
spelen natuurlijk economische overwegingen
o.a. zuiveringsheffingen een rol, alsmede de
toenemende moeilijkheid om de grote hoe-

Ook in andere sectoren is een duidelijke
ontwikkeling in het waterverbruik gaande.
Zo geeft afb. 2 een beeld van de ontwikkeling van het waterverbruik sinds 1965 in
enkele categorieën verbruikers binnen het
voorzieningsgebied van de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant, waarbij
de contractanten, dus de echte grote afnemers buiten beschouwing zijn gelaten.
Hierbij vallen een aantal verschijnselen op.
— Het verbruik door bedrijven, dat zijn
dus kleine industrieën, is constant gebleven;
dit stemt overeen met het eerder geschetste
beeld van een stagnerend industrieel waterverbruik.
— Het verbruik door instellingen (bejaardenhuizen, kloosters, scholen etc.) het zgn.
zakelijk verbruik is geleidelijk toegenomen
in deze periode; deze ontwikkeling verloopt
ongeveer parallel met de ontwikkeling van
het huishoudelijk verbruik zoals te verwachten was.
— Het verbruik door boerderijen is tussen
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1965 en 1976 gestegen van ruim 300 tot
ongeveer 850 m 3 /afnemer; een overeenkomstige stijging vertoont het verbruik door de
specialistische agrarische bedrijven, ook wel
veredelingsbedrijven genaamd.
De toeneming van het verbruik bij de laatste categorie hangt tarnen met het aantal
dieren per bedrijf dat in de loop der jaren
steeds groter is geworden. Dit is ook bij
gewone boerderijen het geval, zodat het
verbruik voor veedrenkkig per bedrijf is
gestegen terwijl bovendien de laatste jaren
steeds meer wordt overgegaan op melkkoeltanks, waardoor de melk minder vaak
behoeft te worden opgehaald. Het automatisch reinigen van deze tanks verhoogt
eveneens het waterverbruik op de boerderijen. Deze ontwikkeling in de agrarische
sector heeft voor het distributienet duidelijke gevolgen. Met name de streekbedrijven
worden dan ook in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van deze
ontwikkeling en verzwaring van bestaande
leidingen, zowel dienst- als hoofdleidingen
om deze reden komt reeds regelmatig voor.
In de agrarische sector wordt eveneens
water verbruikt voor beregeningsdoeleinden.
Een stijging van dit verbruik is te verwachten, maar hierin wordt in toenemende mate
door eigen winning door de agrariërs zelf
voorzien. Hoewel het bovenstaande hoofdzakelijk werd geïllustreerd met gegevens van
één bedrijf en hieruit geen algemene conclusies mogen worden getrokken zal de
tendentie die er uit spreekt bij vele waterleidingbedrijven kunnen worden teruggevonden.
Verschillen tussen de bedrijven
De in het voorgaande voor Nederland geschetste ontwikkeling is uiteraard niet voor
alle bedrijven gelijk. Een indruk van de verdeling van het verbruik per bedrijf kan
worden verkregen uit tabel VI, afgeleid uit
de waterleidingstatistiek. Hier is onderscheid
gemaakt in vier gebruikscategorieën, nl. het
huishoudelijk verbruik, het niet-huishoudelijk verbruik van meer dan 10.000 m 3 /jaar,
dat is dus hoofdzakelijk industrieel verbruik,
het overige niet-huishoudelijk verbruik, dat
zal hoofdzakelijk agrarisch, zakelijk en
recreatief verbruik zijn en tenslotte het
eigen verbruik en lekverliezen.
Allereerst vallen de bedrijven met een groot
industrieel verbruik op zoals Rotterdam,
Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en ZuidWest-Nederland.
Bij de kleinere niet-huishoudelijke verbruikers vallen de bedrijven Noord-WestBrabant, Overijssel, Tilburg, Oost-Brabant
en Oostelijk Gelderland op. In het geval
van Tilburg zal dit vermoedelijk voornamelijk door zakelijk (klein-industrieel)
verbruik worden veroorzaakt, bij de ge-

TABEL VI - Specificatie in procenten van de in
1976 afgeleverde hoeveelheden water in het eigen
voorzieningsgebied voor enige bedrijven.
HuisNiethou- huishoudelijk
delijk lijk verbruik
ver- <10.000>10.000
bruik i n3/jaar m3/jaar
Rotterdam
41,3
Amsterdam
48,6
PWN
68,2
Midden-Nederland
61,7
Oost-Brabant
46,8
Limburg
56,8
Overijssel
47,0
Zuid-West-Nederland 29,9
Friesland
65,7
Gelderland
75,3
Noord-West-Brabant 45,9
Waprog
57,4
's-Gravenhage
63,4
Oostelijk Gelderland 51,2
Drenthe
50,1
Eindhoven
49,5
Veluwse Nutsbedrijven 53,8
Groningen Gem.
58,2
Tilburg
62,2
Nijmegen
49,6
Alblasserwaard
62,4
's-Hertogenbosch
60,6
Gouda
60,9

8,0
15,3
8,7
10,5
29,7
18,4
35,2
14,7
23,5
4,6
38,2
17,1
17,1
27,4
24,2
12,2
13,9
14,4
33,8
11,1
9,3
10,4
17,7

50,7
31,5
15,5
13,1
11,8
10,3
6,3
49,0

—
5,5

—

15,8
14,8
7,3
16,1
32,5
23,3
22,5

—

28,2
9,9
24,1
14,3

Eigen
verbruik
en lekverlies
4,6
7,6
14,8
11,6
14,5
11,4
8,8
10,9
14,5
15,8
9,7
4,6
14,1
9,5
5,8
9,0
5,0
3,9
11,1
18,4
4,9
7,0

noemde streekbedrijven speelt ongetwijfeld
de eerder geschetste ontwikkeling in het
verbruik in de agrarische sector een grote
rol.
Met betrekking tot het huishoudelijk verbruik komen eveneens grote verschillen
voor variërend van ca. 30 % (Zuid-WestNederland) tot ca. 75 % (Gelderland) van
het totale verbruik. Een betere indruk van
de verschillen in deze categorie herleid tot
hoofdelijke verbruiken wordt verkregen
uit tabel VII. Deze is ontleend aan de door
de bedrijven ten behoeve van het tienjarenplan voor de drinkwatervoorziening verstrekte gegevens over 1974. De cijfers lopen
uiteen van 92 1/h/dag in 's-Gravenhage en
TABEL VII - Verbruiken < 1000 mS per aansluiting in 1974in \\hoofd\dag voor enige bedrijven.
Rotterdam
Amsterdam
PWN
Midden-Nederland
Oost-Brabant
Limburg
Overijssel
Zuid-West-Nederland
Friesland
Gelderland
Noord-West-Brabant
Waprog
's-Gravenhage
Oostelijk Gelderland
Drenthe
Eindhoven
Veluwse Nutsbedrijven
Groningen Gem.
Tilburg
Nijmegen
Alblasserwaard
's-Hertogenbosch
Gouda

106
141
109
119
127
129
110
111
129
101
103
131
92
110
132
92
94
120
113
102
129
100
115

Eindhoven, via 120 à 130 l/h/dag voor
verschillende streekbedrijven tot 141 l/h/dag
in Amsterdam. Het hoofdelijk huishoudelijk
verbruik varieert dus tussen wijde grenzen.
De laatste kolom van tabel VI geeft het
uit de door de genoemde bedrijven verstrekte gegevens afgeleide aandeel van eigen
verbruik en lekverlies. Ook dit gegeven
loopt sterk uiteen van 3,9 % in Tilburg via
4,6 % in Amsterdam en 's-Gravenhage,
10 à 15 % voor de meeste streekbedrijven
tot 18,4 % voor de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden.
De verschillen zullen door een aantal
factoren worden veroorzaakt. Genoemd
kunnen o.m. worden:
— de kwaliteit van de ondergrond; bij
slechte ondergrond zullen uiteraard meer
verzakkingen en dus lekken voorkomen;
— de ouderdom van het net; in oude
distributienetten zullen vanzelfsprekend
meer lekken voorkomen;
— de mate waarin werken door derden
worden uitgevoerd; vele lekken worden
door anderen bij de uitvoering van werkzaamheden veroorzaakt;
— meer spuiverliezen bij streekwaterleidingbedrijven door meer dode uitlopers; de
spuiverliezen bij Oost-Brabant liggen in de
orde van grootte van 0,5 %.
De bepaling van eigen verbruiken is redelijk
mogelijk, die van lekverliezen een moeilijke
zaak. De meest toegepaste methode is de
bepaling van het minimale nachtverbruik.
Voor bedrijven met één pompstation is dit
op eenvoudige wijze mogelijk. Voor bedrijven met meerdere produktie-eenheden, zoals
streekwaterleidingbedrijven, en wanneer de
distributiegebieden onderling verbonden zijn
heel wat ingrijpender en daarom slechts
met grote tussenpozen toegepast. Intussen
wordt wel een indruk verkregen van de
ontwikkeling van het nachtverbruik en dus
ook het lekverlies door deze metingen
tenminste bijv. jaarlijks te doen.
Variatie van het waterverbruik
Zoals reeds opgemerkt is het waterverbruik
niet constant maar wisselend van moment
tot moment, van uur tot uur, van dag tot
dag, van jaar tot jaar. Een illustratie daarvan wordt gegeven door afb. 3waarin het
verloop van de per kalendermaand gedurende de laatste drie jaren door de pompstations van de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant afgeleverde hoeveelheid
water (incl. engrosverkopen) is weergegeven.
Op andere wijze weergegeven ontstaat het
beeld van afb. 4; op ieder punt van de
bovenste lijn is hier de afgeleverde hoeveelheid water in de voorafgaande periode van
twaalf maanden (voortschrijdende twaalfmaandelijkse som) weergegeven. Uiteraard
valt het extreme verbruik in 1976 op.

H 2 0(11) 1978, nr. 24

553

mVweek
2000006-

(oooœo—

1975

1976

1977

Afb. 3 - Verloop van de afgeleverde hoeveelheid
per kalendermaand in de jaren 1975 t\m 1977
door NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
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Afb. 5 - Verloop van de voortschrijdende zevendaagse som van de afgeleverde hoeveelheid in de
jaren 1975 -1977.

gemiddelde dagtemperatuur te gemert 1976

voortschrijdende weeksom
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verbruik
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Afb. 4 - Verloop van de voortschrijdende twaalfmaandelijkse som van de in totaal afgeleverde
hoeveelheid en aan grootverbruikers (meer dan
15.000 mSjjaar), middenverbruikers (1.200 -15.000
m3jjaar) en kleinverbruikers (minder dan 1.200
mS/jaar) in de jaren 1970 t\m 1977.

Wanneer dit buiten beschouwing wordt
gelaten,valt het op dat denormale trend
zichvoortzet in1977.
Uit dezeafbeelding istevens tezien dat het
verbruik door afnemers dieelkmeer dan
15.000m3/jaar garanderen, het grootverbruik, delaatste jaren daalt. Dat isin
overeenstemming met de landelijke ontwikkeling dieik eerder lietzien.
Het middenverbruik —dat is de categorie
verbruikers met eenjaarlijkse afname van
1.200 tot 15.000m3 —vertoont een vrij
sterke stijging. Ook dat iseerder vermeld.
Destijging in de totale afgeleverde hoeveelheidwordt vrijwel geheel veroorzaakt door
hetzgn. kleinverbruik.
Een andere illustratiewordt gevormd door
het verloop van devoortschrijdende weektotalen (afb. 5); opiedere dagisde afgeleverde hoeveelheid in de voorafgaande
zeven dagen uitgezet. Hieruit iseenduidelijk verband met het klimaat te constateren.
Uit afb. 6blijkt dit nog duidelijker. Bij hoge
temperaturen neemt hetwaterverbruik toe;
bovendien valt te constateren dat het direct
afneemt wanneer het gaat regenen.
Uiteraard is het verbruik ook over deweek
niet gelijkmatig verdeeld. Dit wordt ge-
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Afb. 6 - Verloop van de voortschrijdende zevendaagse som van de afgeleverde hoeveelheid in 1976,
de gemiddelde dagtemperatuur en de neerslag te Gemert.

deovereenkomstige week van 1977; het
maximum valt nu opzaterdag.
leverde
hoeveelheid

27juni3juli '76

Afb. 8 - Duurlijn van het waterverbruik per dag
in procenten van de gemiddelde levering over de
periode 1969-1975 voor het voorzieningsgebied
van de NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant.

26juni2juli '77
150

Afb. 7 - Afgeleverde hoeveelheden in de perioden
van 27 juni -3 juli 1976 en 26 juni - 2 juli 1977.
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ïllustreerd door afb. 7.In onsvoorzieningsgebied treedt het hoogste verbruik op
opmaandag in eenwillekeurigeweek injuni
(de onderste blokken); het laagste verbruik
treedtuiteraard opzondag op.Dit zelfde
patroon blijft ook bij extreem verbruik
ongeveer gehandhaafd; de bovenste blokken
geven deafgeleverde hoeveelheden inde
maximum week in 1976,deze bedragen
ongeveer het dubbele van het verbruik in
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Afb. 9 - Overschrijdingskans van het dagelijks
waterverbruik over de periode 1969- 1975 en
1969-1976 voor het voorzieningsgebied van de
NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.

Frequentiebeschouwing
Om een betere indruk van het dagverbruik
te verkrijgen is in afb. 8 een duurlijn gegeven
van het waterverbruik per dag in % van de
gemiddelde levering voor de periode 1969
t/m 1975.
Weergegeven is het aantal dagen waarop
een bepaald percentage van de gemiddelde
levering is overschreden. Deze lijn kan ook
op waarschijnlijkheidspapier worden weergegeven, dan wordt het beeld van afb. 9
verkregen. De puntjes geven het resultaat
over de periode 1969 t/m 1975, de getrokken lijn diezelfde resultaten wanneer 1976
ook in de beschouwing wordt betrokken.
Dat maakt aanmerkelijk verschil. Naarmate
de beschouwde waarnemingsperiode langer
is mag verwacht worden dat steeds meer de
rechte lijn wordt benaderd. Uit de afbeelding kan nu worden afgelezen hoe vaak
een bepaalde verhouding tussen maximum
en gemiddeld dagverbruik zal worden
overschreden. Uit deze afbeelding blijkt
dat dat voor ons voorzieningsgebied,
uitgaande van de beschouwde periode,
het beeld geeft van tabel VIII.
max.dag
TABEL VIII - Overschrijdingskans van
gem.dag
over de periode 1969-1975 voor het voorzieningsgebied van de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant (uit duurlijn).
Verbruik in % van
gemiddelde
187
183
178
173
168
158
129

Overschrijding gemiddeld
1 maal per
100 jaar
50 jaar
20 jaar
10 jaar
5 jaar
2 jaar
1 jaar

30

2»

»

ondersGhrt|cfjngskanfö

maximale dag
in de jaren 1957 -1976
gemiddelde dag
voor het voorzieningsgebied van de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.

Afb. 10 - Cumulatieve frequentieverdeling van de verhouding

Deze cijfers zijn alleen ter illustratie gegeven. Het zal duidelijk zijn dat voor het
afleiden van ontwerpnormen van langere
reeksen moet worden uitgegaan.
Het is ook mogelijk uitsluitend uit te gaan
van de in ieder jaar optredende maximale
afgeleverde hoeveelheid op enige dag. Ook
deze gegevens kunnen op waarschijnlijkheidspapier worden uitgezet. In afb. 10 is
dat gedaan. Daar is een cumulatieve
frequentieverdeling voor de periode 1957
t / m 1976 weergegeven voor ons voorzieningsgebied; wanneer de hoogste en laagste
waarneming (1976 en 1965) buiten beschouwing worden gelaten kan de getekende lijn
worden getrokken.
Hieruit kan de overschrijdingskans van een
bepaald verbruik worden afgeleid (zie tabel
IX). Weergegeven is welk verbruik wordt
overschreden op tenminste één dag in één
jaar van het aangegeven aantal jaren.
Alle weergegeven cijfers hebben uiteraard
uitsluitend betrekking op het voorzieningsmax.dag
TABEL IX - Overschrijdingskans van
gem.dag
over de periode 1957-1976 voor het voorzieningsgebied van de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant (uit cumulatieve frequentieverdeling).
Verbruik in % van
gemiddelde
187
180
171
164

Overschrijding gemiddeld
1 maal per
10 jaar
5 jaar
2 jaar
1 jaar

gebied van de NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant.
Grote verschillen tussen verschillende
bedrijven kunnen voorkomen, hetgeen wordt
geïllustreerd door tabel X. Wat het maximale verbruik betreft, liggen Rotterdam en
Amsterdam laag, vermoedelijk door het
aandeel van het industriële verbruik.
Bij andere bedrijven komt weer een veel
grotere verhouding voor door tuinbesproeiing. Het verbruikspatroon zal voor elk
TABEL X - Verhouding van maximum en minimum dagverbruik tot gemiddeld dagverbruik
voor enige bedrijven in 1976.

Rotterdam
Amsterdam
PWN
Midden-Nederland
Oost-Brabant
Limburg
Overijssel
Friesland
Gelderland
Noord-West-Brabant
Waprog
's-Gravenhage
Oostelijk Gelderland
Drenthe
Eindhoven
Veluwse Nutsbedrijven
Groningen Gem.
Tilburg
Nijmegen
Alblasserwaard
's-Hertogenbosch
Gouda

max. dag

min. dag

gem. dag

gem. dag

1,23
1,31
1,45
1,65
1,91
1,62
1,54
1,27
1,80
1,52
1,48
1,45
1,71
1,50
1,73
1,91
1,38
1,66
1,64
1,49
1,58
1,42

0,79
0,74
0,70
0,68
0,63
0,67
0,75
0,75
0,66
0,73
0,62
0,70
0,66
0,72
0,64
0,58
0,64
0,50
0,62
0,64
0,59
0,69
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veroorzaakt door tuinsproeien en een groter
verbruik voor hygiënische doeleinden, zoals
baden en douchen. Tenslotte valt op dat
het verbruik ook gedurende de nachtelijke
uren veel hoger is dan normaal; kennelijk
werden er 's nachts ook nog tuinen gesproeid.
Uit dit soort afleveringsgegevens over
langere perioden kunnen grootheden worden
afgeleid die voor de dimensionering van
de produktie- en distributiewerken van een
waterleidingbedrijf noodzakelijk zijn.
In tabel XI zijn deze gegevens voor ons

MA.--"* à

TABEL XI - Overzicht diverse verbruiken
Haaren en Vlijmen en gehele voorzieningsgebied
van de NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant.

Afb. 11 - Voorzieningsgebied van de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.

Haaren &
Vlijmen

1976

voorzieningsgebied afzonderlijk moeten
worden bepaald. In de loop van de tijd
kunnen bovendien wijzigingen in het verbruikspatroon optreden.

gem. uur
in max. jaar
gem. uur
in max. maand
gem. uur
in max. week
gem. uur
op max. dag
max. uur
op max. dag
max. minuut
op max. dag

Ook gedurende de dag fluctueert het waterverbruik uiteraard. Ter illustratie daarvan
het verloop van de aflevering door de
pompstations Haaren en Vlijmen van ons
bedrijf. De ligging is aangegeven in afb. 11.
Het verloop op de maximale dag in 1976
(zaterdag 2 juli) is weergegeven in afb. 12.
Ter vergelijking is het verbruik op een willkeurige zaterdag in oktober 1976 (dus na
de zomer) eveneens weergegeven. Het verbruik overdag was op 2 juli bijna tweemaal
zo hoog als in oktober. Voorts valt uiteraard
de enorme piek in de avonduren op. Op
2 juli zijn de verbruiken in de avonduren
veel hoger dan normaal en deze hoge verbruiken houden bovendien praktisch de
gehele avond aan. Dit wordt natuurlijk

totaal voorziezieningsgebied

928 m3 100% 6600 m» 100%
1270m 3 137% 7120m 3 108%
1690m 3 182% 11500 m 3 174%
1760m 3 191% 12020mS 182%
3420m 3 369%
60 m 3 388%

bedrijf vermeld, voor het jaar 1976.
Zoals reeds eerder vermeld, was dit jaar
echter zodanig uitzonderlijk, dat dit niet als
uitgangspunt voor het ontwerp kan worden
gekozen.
Uit de gegevens blijkt dat op de maximale
dag bijna tweemaal zoveel moest worden
geproduceerd als gemiddeld. De tranportleidingen zullen uiteraard berekend moeten

Afb. 12 - Verloop van de door de pompstations Haaren en Vlijmen gezamenlijk afgeleverde
hoeveelheid op 2 juli en 8 oktober 1976.
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Brandblussing
Tenslotte wordt nog ingegaan op de benodigde capaciteit en het waterverbruik bij
brandblussing. Belangrijke gegevens hierover kunnen worden ontleend aan het
rapport 'Normen voor bluswatervoorziening' van de werkgroep Brandweereisen
van de Commissie Distributie van het
KIWA. Dit water kan in principe worden
onttrokken aan:
— brandkranen op het waterleidingnet;
— open water, zoals havens, vaarten, sloten,
vijvers;
— geboorde putten;
— reservoirs, waaronder ook tankwagens.
Algemene voorschriften waaruit het bluswater moet worden betrokken, bestaan in
Nederland niet. De genoemde werkgroep
kwam tot de conclusie dat het opstellen van
een uniform pakket van eisen ten behoeve
van de bluswatervoorziening niet mogelijk is.
Iedere brandweer en ieder waterleidingbedrijf
heeft zijn eigen inbreng, getoetst aan de
omstandigheden ter plaatse; deze omstandigheden kunnen vaak verschillend zijn
(bijv. hoog- en laagliggende gebieden).
Overigens is dit een internationaal verschijnsel, hetgeen blijkt uit tabel XII. Deze is
ontleend aan een paper voor het IWSAcongres 1976 te Amsterdam en geeft een
overzicht van de situatie in verschillende
landen. De minimaal vereiste hoeveelheid
bluswater bij een brand blijkt in alle beschouwde Europese landen ca. 60 m 3 /uur
te zijn. Dit debiet stemt overeen met de
meestvoorkomende opbrengst van brandTABEL XII - Eisen voor brandblussing in verschillende landen.

>
,

2000

zijn op het maximaal uur op de maximum
dag, in 1976 was dat ruim 3,5 maal zoveel
als gemiddeld. Als pompvermogen is in
1976 bijna het viervoudige nodig van het
gemiddelde, namelijk het maximale verbruik per minuut op de maximale dag.
Dit hangt uiteraard wel af van de aanwezigheid van reservoirs in het voorzieningsgebied. Hoe langer de periode waarover
gebufferd wordt hoe lager het pompvermogen kan zijn. Welke grootte gekozen
wordt, hangt van economische overwegingen af.

1

Vereiste Brandkraan- Min.
hoeveelheid afstand diameter Tijd
(m3/uur)
(m)
(mm) (uren)
2 juii

1976
8oktober
1976

Nederland 60—360
USA
227—2725 100—150
België
> 50
100/200
Frankrijk
> 60
200—300
— Xx60
Engeland
90/140
Zwitserland 54—216
80—120
Duitsland 24—>192

100/150
150/200 4—10
100/150
2
= inlaat 2
1,5—2
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TABEL XIII - Vereiste hoeveelheden en brandkraanafstanden per risicogebied.

Risk

Flow per
fire

Risk A
Risk B
RiskC
RiskD
Risk E
Risk F

360 m3/h
270 ms/h
180m3/h
120 m3/h
90m 3 /h
60m3/h

Average surface area per Average dishydrant of tance between
60m3/h flow hydrants
0,5ha
0,7ha
1,0ha
1,5ha
2,0ha
4,0ha

70m
80m
100m
125m
140m
200m

TABEL XIV - Aantal sprinklers, sproeitijd en watervoorraad per risicoklasse.

Risicoklasse

Minimum
sproeidichtheid
in l/min/m2

L
NI
Nil
NIII
NIV
H (procesrisico)
H (opslagrisico)

2%
5
5
5
5
7H—10-12M
7H . . . . 30

Maximum aantal
n werking tredende
sprinklers
6
12
18
30

op 260 m 2
op 260, 300 of 400m2

Maximum
sproeitijd
uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur
1 ]/z
uur

Minimum watervoorraad
in m 3 bij een
gebouwhoogte
h<15m h<30m h < 4 5 m
9
55
105
135
160

10
11
70
80
125
140
185
160
185
150—185—230
225
1175

spuiten en stemt ook overeen met de
opbrengst van een brandkraan op een
leiding van de meest voorkomende diameter
0 1 0 0 mm.
Door de KIWA-werkgroep worden hoeveelheden bluswater genoemd die door de
brandweer worden verlangd per gebeurtenis
over verschillende punten verdeeld en voor
gebieden met verschillend risico. Deze
gebieden lopen uiteen van een bebouwing
met een zeer uitzonderlijk brandrisico,
zoals havengebieden in grote havensteden
met pakhuizen (A-risicogebied) tot landelijke bebouwing met een matig brandrisico,
zoals boerderijen (F-risicogebied). In het
eerdergenoemde paper voor het IWSAcongres wordt vastgesteld dat voor een
gebied met groot risico de brandkraanafstand kleiner zou moeten zijn en elke
brandkraan bij gelijke capaciteit dus een
kleiner gebied zou kunnen bedienen. Een
overzicht daarvan geeft tabel XIII.
De eerdergenoemde werkgroep kwam nog
tot de volgende richtlijnen met betrekking
tot het onttrekken van brandbluswater aan
het waterleidingnet:
— Bij voldoende capaciteit van het leidingnet dienen brandkranen te worden geplaatst
om aan de bluswaterbehoefte zover als
mogelijk is tegemoet te komen.
—• Een mogelijke aanspraak op het gebruik
van drinkwater als bluswater is afhankelijk
van het aanbod aan water en de capaciteit
van het leidingnet ter plaatse. In overleg
met de brandweer kunnen de brandkranen
worden geprojecteerd.
— De bluswaterbehoefte is vastgelegd in
hoeveelheid per uur en gerelateerd aan het
brandrisicobeeld.
— Een bepaalde drukverlaging in het
leidingnet is tijdens het onttrekken van
bluswater aanvaardbaar. Verhoudingsgewijs
komt waterafname ten behoeve van brandblussing uit het leidingnet vergeleken met
het continuproces van waterlevering weinig
voor. Afname van een grote hoeveelheid
bluswater kan verlaging van de bedrijfsdruk
veroorzaken; een drukverlaging van minimaal 10meter mag aanvaardbaar worden
geacht. In hoeverre men dit ook werkelijk
wil of kan toestaan is een beleidsaangelegenheid.

Afb. 13 - Overzicht deel leidingnet Oss, plan Ruwwerd.

Afb. 14 - Geschematiseerd verloop van de afgeleverde hoeveelheid door pompstations Macharen en
Loosbroek op 8 en 15 oktober 1977.
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TABEL XV -In werking tredend aantal sprinklers
bij branden.
42.4 % bedwongen door 0— 3 sprinklers;
33.5 % bedwongen door 3— 7 sprinklers;
14,0 % bedwongen door 7—13 sprinklers;
4,3 % bedwongen door 13—19 sprinklers;
2.0 % bedwongen door 19—31 sprinklers;
2,7 % bedwongen door 31—49 sprinklers;
1.1% bedwongen door meer dan 49 sprinklers.

Volledigheidshalve wordt onderstaand ook
aandacht gegeven aan het waterverbruik
door sprinklerinstallaties, dat zijn dus
brandblusinstallaties met gesloten sprinklers
die tengevolge van de warmte-ontwikkeling
van een brand alleen ter plaatse van de
brand in werking treden. Door deze installaties wordt maar zelden de maximale
capaciteit benut en dan nog geleidelijk.
Tabel XIV geeft een overzicht van risicoklassen van de bebouwing, maximaal aantal
in werking tredende sprinklers waarop moet
worden gerekend volgens de geldende
sprinklervoorschriften en de benodigde
watervoorraad. Bij aansluiting op het
waterleidingnet zullen de genoemde hoeveelheden in één uur geleverd moeten
kunnen worden. De werkelijke verbruikte
hoeveelheden zijn veel geringer. Blijkens
een onderzoek naar voorgekomen branden
in gesprinklerde objecten tussen 1961 en
1970 is gemiddeld 98 % van deze branden
door de sprinklerinstallatie bedwongen.
De daarbij gebruikte aantallen sprinklers
zijn vermeld in tabel XV.
Ter illustratie van het voorgaande volgen
onderstaand enige gegevens omtrent een
grote brand die op zaterdag 15 oktober '77
plaatsvond te Oss. Daarbij ging het winkelcentrum 'De Ruwwerd' met 16 winkels,
2 supermarkten, 3 banken, een snackbar en
een restaurant geheel verloren. De schade
wordt geschat op 10 à 20 miljoen gulden.
Met het oog op brandblussing is het winkelcentrum uitermate gunstig gelegen zoals
blijkt uit afb. 13.De brandweer heeft zeven
brandkranen kunnen gebruiken, waarvan
maximaal zes gelijktijdig. De waterlevering
vindt normaal plaats vanuit pompstation
Macharen (zie afb. 11). In verband met de
brand heeft pompstation Loosbroek assistentie verleend van ca. 8.30 tot ca. 9.30 uur
en met verhoogde druk gedraaid. Uit de
afleveringsgegevens van beide pompstations
is de grafiek van afb. 14 geconstrueerd,
waarin tevens de aflevering over de voorgaande zaterdag is weergegeven. Voor de
blussingswerkzaamheden is een capaciteit
van maximaal 1050 m 3 /uur gebruikt, terwijl
een uur lang ten minste 500 m 3 /uur werd
gebruikt. De totale afname voor deze brand
wordt geschat op ca. 2000 m 3 . Helaas
hebben de gunstige omstandigheden voor de
bluswatervoorziening er niet toe kunnen
leiden het winkelcentrum geheel of gedeeltelijk te behouden.
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Programma

NTA en zware metalen

— Inleiding door ir. H. Abbenhuis, Rijkswaterstaat.
— Rekenmethoden, door ir. T. N. Olsthoorn, KIWA.
— Discussie.
Na de discussie zullen prof. ir. H. P. S. van
Lohuizen en ir. C. H. J. Vos nader ingaan
op ervaringen rondom het Internationale
Tunnelsymposium in Japan, in juni 1978.

fosfaat niet langer de beperkende factor
in de algengroei is, dan dient niet uit het
oog verloren te worden dat vermindering
van de fosfaatbelasting meer perspectieven
biedt om de waterkwaliteit te verbeteren
dan beperking van diestikstofbelasting.
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Presentatierapport Studiegroep
Retourbemaling en voordrachten
int. tunnelsymposium
Op initiatief van de Sectie voor Tunneltechniek van het KIVI is in 1976 de
Studiegroep Retourbemaling in het leven
geroepen, dïe de volgende opdrachten
kreeg:
— Een inventarisatie en een analyse maken
van de tot op heden toegepaste retourbemalingen.
— De omstandigheden beschrijven, waarin
een retourbemaling tot de reële mogelijkheden behoort.
— Een eisenpakket opstellen, waaraan de
installatie moet voldoen.
De studie is neergelegd in een rapport, dat
op 14 december a.s. te Utrecht in een vergadering van de Sectie zal worden gepresenteerd.

Het rapport van de Studiegroep 'Retourbemaling' is te bestellen:
— Per giro: nummer 2596594, t.n.v. secretaris Sectie Tunneltechniek te Vught.
— Per bank: AMRO nummer 42.17.72.867
t.n.v. ir. N. A. Koorn te Utrecht.
De kosten bedragen per rapport ƒ25,—.

Nogeenmaal koelwatercursus
Voor de in HoO nr. 22 aangekondigde
cursus koelwaterberhandeling blijkt zo'n
grote belangstelling te bestaan, dat Krachtwerktuigen heeft besloten deze cursus nog
eenmaal te herhalen en wel op de maandagmiddagen 8, 15 en 22 januari 1979,
wederom in het Jaarbeurscongrescentrum
te Utrecht.
Aanmelding schriftelijk vóór 1januari a.s.
bij Krachtwerktuigen (Postbus 165,Amersfoort) met gelijktijdige overmaking van de
deelnamekosten t.w. ƒ 125,— p.p. voor
leden en ƒ 175,— p.p.voor niet-leden.
Inlichtingen: tel. (033) 17245,toestel 126.

OQSI
Bij het doorlezen van een aantal jaarverslagen kwamen we omschrijvingen
van
grootheden tegen die niet in overeenstemming zijn met het SI.
a. Capaciteit van opjagers: 622 m:l /uur;
dit is een eenheid voor hydraulisch
vermogen bestaande uit het symbool voor de
eenheid volume en de naam van een eenheid voor tijd (het uur als eenheid voor tijd
behoort niet tot het SI maar is wel toegelaten).
De correcte eenheid is m3/s, terwijl m3 jh
toegelaten is.
b. Filtersnelheid van 0,30 ml per uur;
in feite is niet de snelheid van de filters
maar de filtratiesnelheid
bedoeld; beter
had kunnen worden geschreven 0,30 m/h. i
Voorkeur wordt echter gegeven aan de
eenheid mm/s; in het bedoelde geval zou
de filtratiesnelheid
dan met 0,83 mm/s
kunnen worden
aangegeven.
c. Buismiddellijn
van 200 M./M., dit is
gewoon een foute aanduiding; de juiste
eenheid voor de grootheid lengte is de
meter (m), bij buismiddellijnen
is de millimeter (mm) het meest in gebruik.

