fcJS^

»p*

derelatietussendegemetenMMVenbijvoorbeelddegroottevandewoning,hetaantaltappuntenendebezettingsgraad ishetnoodzakelijkomveelverschillendehuizenopveel
verschillendedagentemonitoren.Demetingenmoetenbovendienopsecondebasis
wordenuitgevoerd,omdathetverbruikookop
dezebasiskanvariëren.Ditmaaktmeten
arbeidsintensiefenduur.Hierdoor kunnen
metingennauwelijks bijdragen aanhetontwerpenvannieuweleidinginstallaties.

Modellerenvanwaterverbruik
inhuishoudens

Hetalternatiefvoormetenissimuleren.
Hetverkrijgenvandataopsecondebasisvanzeer
veelverschillendewoningenopzeerveelverschillendedagenismetbehulpvaneencomputergeenenkelprobleem.Eencomputermodel
geeftookdemogelijkheidomveelverschillende
parameterstegebruikendiemogelijkinvloed
hebbenophetwatergebruikendeMMV.
Deconclusieopbasisvandeanalysevan
beschikbaredataenbestaandemodellenisdat
hetnieuwteontwikkelenmodelgebaseerd
moetzijnophetdoelvanhetwatergebruiken
nietzozeeropbasisvandetappunten:een
'End-Use'-model.
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DeafnamevanhethoofdelijkdrinkwaterverbruikinNederlandisvoornamelijkteverklarendoorhet
toenemendegebruikvanwaterbesparendeapparatuurenveelminderuitgedragsveranderingvan
consumenten.Voordetoekomstkanditbetekenendatdea/namezalstabiliserenalsdepenetratievan
waterbesparendeapparatuurisvoltooid.HeteffectvaneenveranderinginHoofdelijkenhuishoudelijk
verbruikophetmomentaneverbruikkanwordenbepaaldmetdesimulatiesmethetSIMDEUMmodelvoordedrinkwaterbedrijven endestudieST-13voordekoepelorganisatiesvandeinstallatiebranche,TVVLenUneto-VNI.Zowelvoordeinstallatiebrancheahdedrinkwaterleidingbedrijvenis
mm inzichtindeindividueleafnamepatronen vanbelangomtotbetereontwerpenvanleidingnetten
tekomenentotgerichtemaatregelenalshetgaatomhetstimulerenvanwaterbesparing.
Voorhetontwerpenvandediametervan
leidingenisdemaximum-moment-volumestroom(MMV)eenbelangrijke parameter.Dit
geldtvoorzoweldebinneninstallatie alsvoor
distributieleidingen.Momenteelwordtde
MMVvoorwoningenenleidingenmetmaximaalcirca500achterliggende woningen
geschatmetbehulpvandeqVn-methode,
waarinqeennominalevolumestroomisenn
hetaantaltappuntequivalenten ineenbinneninstallatieofdesomdaarvanineenaantalbinneninstallaties.Zowelvanuittheoretischals
praktischoogpuntwordtgetwijfeld aandegeldigheidvandeqVn-formulevoordehuidige
binneninstallaties.Deformuledateertvan
vóór1954:eentijd waarinwoningen meestal
slechtseenkeukenkraanhaddenensomsnog
eenkraanextraineenwastafel.Degemiddelde
woningbezettingwasindietijdookvrijhoog.
Tegenwoordigisdatanders:veelwoningen
zijnvoorzienvantweewe's,eendouche,bad,
wastafel,keukenkraan,wasmachine,vaatwasmachineengevelkraan.Ookisonduidelijk of
deqvn-formulezomaaropgeschaaldkan
wordenvoorleidingenindestraat.Metingen,
uitgevoerdin2000-20018'en20051'latenzien
datdeMMVinverschillendesituatieszowel
lageralshogerkanuitvallendandatdeqVnmethodevoorspelt(zieafbeelding 1).Dit heeft
totgevolgdatdeleidingzowelovergedimensioneerdkanzijn,wateennegatiefeffect heeft
opdeesthetischeenmicrobiologische
betrouwbaarheidvanhetdrinkwater,als
ondergedimensioneerd,wat drukproblemen
kanveroorzaken.

Vanuithetoogpuntvandebinneninstallatieismengeïnteresseerd inde afnamepatronenvankoudenwarmtapwatervanindividuelewoningen.Voorraadtoestellenvoorwarm
tapwater,zoalsboilers,kunnendanbeter
wordengedimensioneerd.VanderScheeen
Scheffer"' constaterendatookinternationaal
behoefte isaaneenverbeterdedimensionering.
Eenmethodeominzichtteverkrijgen in
dewerkelijkeafnamepatronen van(kouden
warm)waterishetmetenvan waterverbruik
vanindividuelehuishoudensengroepenvan
huishoudens.Ditleverteenaantalpraktische
bezwarenop.Vooreenstatistischeanalysevan

Ajb.1:

Het simulatiemodel SIMDEUM
Binnenhetbedrijfstakonderzoek vande
waterleidingbedrijven iseensimulatiemodel
ontwikkeldvoorhetvoorspellenvandagelijks
huishoudelijkwaterverbruik:SIMulationof
waterDemand,anEnd-UseModelofafgekort
SIMDEUM1'.HetmodeldraaitonderMatlab®
enhetgebruikervanvereistenigestatistische
kennis.Hetmodelsimuleertperhuishouden
eenreeksafnamepatronen overdedagopbasis
vankansverdelingen vantapduur, tapvolume
entijdstipvantappingenincombinatiemet
dekenmerkenvandeinstallatiealshetaantal
enhettypetappunten.Eentypetappunt
wordt,meteengegevenstatistischeverdeling,
verderonderverdeeldinsubtypes.Ieder

VergelijkingvanqVn-methodeengemetenMMV.DeMMVvandeBlixembosch-metingenispervijfminuten
bepaald,voordeoverigemetingenperminuut.
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subtypeheeft technischespecificatiesdie
bepalengedurendewelketijd welkevolumestroomwordtafgenomen. Eensubtypevaneen
wasmachineisbijvoorbeeld hetmerk,een

zuinigenieuwewasmachinevanmerkXofeen
15jaaroudewasmachinevanmerkY.Het
subtypevaneenkeukenkraanishetdoelvan
deaftapping, bijvoorbeeld deafwasofwater

InvoerparametersvanSIMDEUMeniebelangrijkstebronnenvaninformatie.
invoerparameter
bewoners/gebruikers

tappunten (wc,douche,
wasmachine,afwasmachine,keukenkraan,
badkamerkraan,bad,
buitenkraan)

leeftijd
geslacht
dagbesteding(aantalurenwerken)
dagbesteding(tijdstipopstaan,vertrek,
thuiskomst,gaanslapen)
penetratiegraadtype^
frequentie vangebruik
gebruikoverdedag
penetratiegraadsubtype*
gebruiksduuren
volumestroom
temperatuur
spoelonderbreking(wc)

bron
CBS
CBS
CBS
SCP
TNS-NIPO
TNS-NIPO
SCP
TNS-NIPO
TNS-NIPO,
technischespecificaties
technische specificaties
TNS-NIPO,
technischespecificaties^

' Penetr«nearaadvantypetappuntenSubtvpezijndoorTNS-NIPObepaaldvoordehuidigmuatie.Voormeuwbouw imt
anderebrontewordenâeraadplee,gd,bijvoorbeeldirutallatiebrancheorflanisatieUneto-VNl.

AJb. z:

HistogramVaniemaximumvolumestroomperia3(aantalliterspervijfminuten)vanmerkenensimulatievooreenindividuelewoning.
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Ga8Vatronen vanmeting(Saendelft, 19woningen)ensimulane.

drinken.Hetuitgangspunt isdusheteindgebruikendedaarbij behorendekentallen.Daarnaastheeft hetmodelalsinvoerstatistische
dataoveraantal,leeftijd engeslachtvande
bewoners.
Detechnischespecificaties,zoalsdetijdsdurenenvolumestroom vaneentapping,
komenvandeleveranciers2'.Het driejaarlijkse
TNS/NIPO-onderzoeknaarwaterverbruik in
huis7'levertinformatieoverdefrequentie van
verbruik,deduurvanverbruika?nkranenen
depenetraticgraadvansoorten tappunten.Het
vijfjaarlijkse tijdsbestedingsonderzoekvanhet
SociaalCultureelPlanbureau4'levert informatieovertijdstippen waaropmensen afwassen
enwanneerzijthuiszijnenslapen.HetCBS5'
tenslotteheeft informatie overdesamenstellingvanhuishoudens.Dezeinformatie isniet
alleenvoorheelNederland,maarookvoor
gemeentesenwijkenofpostcodegebiedenop
tevragen.Menzoudezegegevensdesoftware
vanhetsysteemkunnennoemen,wantze
bepalenhoe,wanneereninwelkematedetappunten(hatdware)wordengebruikt.De
invoerparametersenhunbronzijnsamengevatindetabel.
Validatie
Hetsimulatiemodelisgevalideerdmet
metingenvanwaterverbruik vanhuishoudensvolumestroommetingen opleidingenin
destraatenoppompstations.Metingenopde
watermeterzijn in2004gedaandoorWaternet7'enin2005inhetkadervanhetbedrijfstakondetzoek'1.Metingenopstraatniveau zijn
uitgevoerdin2000en2001 inhetkadervanhet
validerenvandeontwerpregelsvoorzelfreinigendenetten8''9''10'.Ookzijn metingenvan
HydtonMidden-Nederland vanhuishoudwaterendrinkwatervan512woningen inLeidscheRijn in2001gebruikt.
Deuitkomsten vanmetingenensimulatieszijnmetelkaarvergelekenopeenaantal
punten.Inafbeelding 2zijndeMMV(pervijf
minuten)vangemeten7'engesimuleerde
Amsterdamsewoningenin2004uitgezet.De
metingenvondenplaatsgedurendezeven
dagenin46woningen.Eenhistogramvande
MMVvan46maalzevendagpatronenisinde
grafiek weergegevennaasthethistogramvan
deMMVvan1000gesimuleerdedagpatronen.
Delijnen indegrafiekgevenhetcumulatieve
percentageaan.Detweelijnen liggendichtbij
elkaarenkruisenelkaarzelfs.Ditbetekentdat
hetsimulatiemodeleengoedegelijkenis met
demetingenoplevert.Devergelijkingvan
metingenvanindividuelewoningen,straten
eneengrootvoorzieningsgebicdmetdebijbehorendesimulatieslaatziendathetsimulatiemodeldeMMVvaakietsoverschat.
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In afbeelding 3 iseendagpatroon uitgezet
van een meting inSaendelft voor 19woningen 8 'en van een gesimuleerde straat met 19
woningen. Wat opvalt isdat in werkelijkheid
depiek in deochtend een uur eerder valt en
dat devariatie overdedaggoed overeenkomt.
Voordeoverige meetlocatiesgeldt dat erbij de
metingen een piek in het watetverbruik rond
etenstijd optreedt die indesimulaties niet duidelijk terug komt; deochtendpiek tussen
metingen en simulaties komt meestal goed
overeen.Degevoeligheidsanalyse van het
simulatiemodel 1 ' laat zien datde samenstelling van het huishouden van grote invloed is
opdeafhamepatronen en deMMV.De conclusieisdat het model SIMDEUM resultaten oplevert diegoed overeenkomen met de metingen.
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Uitkomstvandesimulatievoorwoningenmeteenoudeinstallatie,eenoudeinstallatie engedragsverande-

Toepassing

muj, eenwoning metnieuweinstallatie enmetcomfortdouche (inlitersperhoo/dperdag),uitgesplitstnaar

Een toepassingvan het simulatiemodel is
bijvoorbeeld om het effect het bekijken van
een ander waterverbruik opdeMMVen dus op
het ontwerp van debinneninstallatie en het
leidingnet.Alsuitgangspunt nemen we een
straat met 20woningen. De bevolkingssamenstelling isgelijk aan het gemiddelde van
Nederland, debinneninstallatie isoud.Dat wil
zeggen een oude wasmachine met een verbruikvan 80liter,een roiletmet een negen
liter stortbak zonder spoelonderbreker en een
douche zonder spaarkop.Wekunnen nu kijken
wat de invloed isvanzuiniger met water
omgaan door eengedragsverandering. De
bewoners douchen gemiddeld een minuut
korter en verbruiken rien procent minder
water aandekeukenkraan (behalvebij handen
wassen en het drinken van water). Daarnaast
kijken wenaar deinvloedvan een nieuwere
installatie (met het oude gedragspatroon): een
wasmachine met een waterverbruik van50
liter,een toilet met een zesliter stortbak met
spoelonderbreker en een douche met spaatkop.
Devierde situatie isdat in denieuwe binneninstallatie (bij allewoningen) een comfortdouchewordt geïnstalleerd met eenbijna tweemaalzogrote volumestroom alseen gewone
douche.

gebruik.

Voordesimulatie zijn verbruikspatronen
van 500woningen en een straat van 20woningen bepaald. In afbeelding 4ishet hoofdelijk
dagverbruik (liter per hoofd per dag) uitgezet
voot dezeviersituaties uitgesplitst naar verbruik. Het hoofdelijk verbruik bij eengedragsverandering isiets afgenomen, maar een
nieuwe installatie heeft eengroter effect, wat
weer teniet wordt gedaan door de comfortdouche.Watopvalt isdat deafname vanhet verbruik voornamelijk wordt 'veroorzaakt' door
deafname van het waterverbruik van dewcen
in mindere mate door deafname van het verbruik door de wasmachine. In het scenario met
decomfortdouche in dezelfde penetratiegraad

Afb. 5:

Histogram vanmaximum volumestroomperâagvoor(a)eenindividuelewoning en(b)eenstraatvan20
woningen:vroeger[geenwaterbesparende toiletten, douchesenwasmachines),metgedragsverandering(e'e'n
minuut korterdouchen entienprocentminderwaterverbruik bijafwasenoverig langduriggebruik keukenkraan, exclusiefconsumptieenhandenwassen), nieuweinstallatie(welbesparendeapparaten) eneen
comfortdouche.
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alsdehuidigedoucheiseenzeergrooteffect te
zien.
Inafbeelding 5zijndeMMV vanindividuelewoningenenvaneenstraatvan20woningenuitgezetvoordeviersituaties.Watopvalt
isdathetverschilinMMV voordewoningmet
oudeinstallatieenmet gedragsaanpassing
nauwelijks veischilt.Statistischkanniet
wordenaangetoonddatdemediaanvanbeide
vetdelingenverschilt(ditgeldtvoorzowelde
individuelewoningenalsvoordestraatmet20
woningen).De MMV bij eenwoningmeteen
nieuweinstallatieisietslager.Wanneereen
comfortdouche wordtgeïnstalleerd,neemt
echterdeMMV welduidelijk toe; ditzal een
effect hebbenop hetontwerpvandeleidingen
endewarmwatervoorziening.
Opstraatniveau isheteffect grotenren
duidelijke verlagingvandeMMV bijde
nieuwe(zuinige)installatieeneengroteverhogingbijdecomfortdouche.Ditbetekentdat
heteffect op dedimensioneringvandebinneninstallatiebeperktzal zijn,maardatde
dimensioneringvandedistributieleidingen
weldegelijkbeïnvloedwordt.

momentaneverbruikvanindividuelewoningenheeft de toepassingvandecomfortdouche
eengrooteffect;ophetmomentaneverbruik
vaneenstraatheeft de gedragsverandering
weinigeffect, maardezuinigebinneninstallatieenhetinstallerenvandecomfortdouche
eengrooteffect. SIMDEUMisopdezemaniet
eenaanvullingopdeverbruiksprognosevan
VEWINenKiwa15'.

werprichtlijnen voordistributienetten. Onderzoek indistributienet Saendelft. Kiwa.BTO 2001.211(c).
Kreukniet A., G.Holterman, L.Bannink enM.van den
Boomen [200}). Hoezei/reinigend zijn zelfreinigende
netten? H.,0nr. 13, nag. zo-zi.
Mul P.,M.vanden Boomen enM.deKoning (2002).Een
eerste evaluatie vaneenzelfreinigend net.H.,0 nr.8,pag.
28.
ScheeW.vanderenW.Schejfcr (2004). Wereldwijd
behoe/te aanrekenmodellen voor afnamcpatronen leiding-

Hetmodelzalinde nabijetoekomst
wotdeningezetvoorhetaanscherpenvande
ontwerpregelsindebinneninstallatieenzal
wordenuitgebreidnaaranderedanhuishoudelijkewaterverbruiken.HetmodelSIMDEUMis
recentingezetbij hetaanscherpenvandezelf-

water. TVVL Magazine nr.6,nag. 46-52.

reinigendeontwerpconcepten ').C
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