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meterperjaargebruikenenomvatdushet
gebruikvandegroteklanten,voornamelijk
industrieeninstellingen;
• hetdistriburieverlies
Ditishetverschiltussendehoeveelheidin
hetleidingnetafgeleverdedrinkwaterende
hoeveelheid metklantenverrekend drinkwater.
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veroorzaaktdoordetoegenomeninvoering
vanwaterbesparendeapparatuur inhuis
(vooralzuinigeredouchesenwasmachines,
s
P°elonderbrekersvantoiletten).Ookzijn
vanaf1999veelwoningeninAmsterdamvoor2l
envaneenwatermeter-in2002warenongeveer70.000extrawatermetersgeplaatst-wat
ee
nzuinigerwatergedragindehandzal
—^imagerwacergearagmueiiauui*i
lebbengewerkt.WaterleidingbedrijfAm: isterdam(nuWaternet)gebruikt,evenalsveel
c
°hega-waterbedrijven,eenmodelomhet
watergebruiktevoorspellen.Inditmodelkan
Weliswaarrekeningwordengehoudenmet
Waterbesparing,maarblijkbaarwarende
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^ O M enhetRIVMeenmethodeontwikkeld
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RIVMvanoktober2000nogeenenormegroei
vandewaterbehoefte voorspelden(totongeveer1600miljoen kubieKemeterin2020).Inde
meuweprognosemethodiekwordtdaarwaar
mogelijkeencausaleaanpakgehanteerd,zodat
zoveelmogelijkkwantificeerbare kenniskan
wordenbenutoverdeoorzakelijkeverbanden
tussenhetwatergebruikenverUarendefactoren Hettotalewatergebruikwordthiertoe
opgedeeldinzohomogeenmogelijkedeelgebruiken,zodatgebruikkanwordengemaakt
vanpatroneneninvloedendiespecifiekop
dezedeelgebruikenvantoepassingzijn.
Hierbijzijnvierdeelgebruikenonderscheiden:
. hetkleingebruik
Ditishettotaledrinkwatergebruikvan
alleaansluitingendieminderdan300kubieke
mererperjaargebruiken.Hetvormtveruithet
Ltstedeelgebruikenisvooralgerelateerd
aanhuishoudelijke activiteiten;
.

hetmiddengebruik
Dkishettotaledrinkwatergebruikvan
alleaanslu1r.ngend1e300tot10.oookubieke
meterperjaargebruiken.Deklantendiein
d e z e gebruiksklassevallen,zijnzeerverschillend agrariërs,winkeliers,bedrijven,carne t fungalowparken,kleineindustrie,zorgSingelscholenenoverheidsinstannes;
' ^ïAUatergebruikvan
alleaansluitingendiemeerdamo.000kubieke

Sinds2002zijnvoorhet prognosemodel
weernieuwebasisgegevensbeschikbaar
gekomen,zoalseennieuweCPB-prognosevan
deeconomischegroei,nieuweuirkomstcnvan
hetdriejaarlijkseVEWIN/NIPO-onderzoek
WatergebruikThuis,recenteWaterleidingstatistiekenenuitkomstenvanhetCBSover
watergebruik indeindusrrieendebevolkingsgroei.VoorVEWINwasditaanleidingomde
prognosevanhetlandelijke drinkwatergebruikteactualiseren.In2005iseenbasisprognoseopgesteldvoorhetdrinkwatergebruikin2010,2015en20201',dieisgebaseerd
ophetcontinuïteitsscenario,datwilzeggen
dathuidigeinformatieeninzichten worden
doorgetrokken naardetoekomst.
Debasisprognosevoorspelteenlichte
daling(vierprocent)vanhettotaledrinkwarergebruikvan1152miljoen kubiekemeterin
2004tot1106miljoen kubiekemeterin2020.
Ditwordtvooralveroorzaaktdooreendaling
vanherkleingebruik.Deverwachringisdat
hethoofdelijk huishoudelijkegebruikverder
afneemt van124literperpersoonperdagin
2004naar 119literin2020.Dezeafname wordt
vooralveroorzaaktdoordattoilettensteeds
minderwatergebruikenenomdatdepenetratiegraadvandespoelonderbreker roeneemt.
Bijdezebasisprognosezijnookeenboven-en
ondergrensaangegeven,dieeenindrukgeven
vandebandbreedtewaarbinnenhetwatergebruikzichkangaanonrwikkelen.Debovengrensligt22procenthogerdandebasisprognose;deondergrens 16procentlager(zie
afbeelding 1).Deboven-enondergrenszijn
nogdenkbaar,maarwelveelminderwaarschijnlijk dandebasisprognose.
Trends hebben grote impact op
watergebruik
Methetontwikkelenvanhetprognosemodelin2002lietenwedetijd achteronsdat
wemetalleenstatistischemethoden het
warergebruikvoorspelden.Metdieaanpak,
waarbijbijwijzevansprekenmeteenliniaal
degrafiekvanhethistorischewatergebruik
werddoorgetrokken,zijntrendbreuken inhet
watergebruik niettevoorspellen.Depraktijk
leertdanookdatwebelangrijke trendbreuken
misren.Zowarenwenietinstaatdedaling
vanhetgrootgebruiktevoorspellendieoptrad
tussen1970en1980,waarschijnlijk alsgevolg
vandeinvoeringvandeWetverontreiniging
H 2 0 ti 6-200«
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oppervlaktewater (1969),diedeindustrie aanzette tot een efficiënter watergebruik. Andere
'gemiste' trendbreuken zijn deabrupte daling
van het agrarische middengebruik vanaf1994,
toen agrariërs massaal overgingen op eigen
waterwinningen, en dedaling na 1990van het
drinkwatergebruik door grootgebruikers. In de
eerste helft van dejaren negentig steeg de
waterprijs namelijk sterk door nieuwe belastingen (grondwaterbelasting), investeringen
engeldontwaarding. Tegelijkertijd namen de
lozingskosten toe.Dehogere waterkosten en
deopkomst van nieuwe technologie (membraanfiltratie) zetten de industrie aan tot
waterbesparing, kringloopsluiting en substitutie van drinkwater door eigen winningen.
Door deze trendbreuk was in dezeperiode een
één opéén relatie tussen drinkwatergebruik en
economische groei(zoals in de RIVM-prognosesvan 2000)ver te zoeken.
Parallel aan het actualiseren van de basisprognose door VEWINisalsonderdeel van het
bedrijfstakonderzoek door Kiwa Water
Research en VEWINeen studie uitgevoerd naar
devraaghoe het watergebruik kan veranderen
door trendbreuken in consumentengedrag,
technologie en de rol van deoverheid. Uitgangspunt voordezestudie waren devier toekomstbeelden van de maatschappij en de
drinkwatervoorziening in hetjaar 2020,die in
2002-2003 in het BTO-project De Kartonnen
Dooszijn ontwikkeld (zieafbeelding 2).Over
dezestudie iseerder in H 2 0 gepubliceerd5'. De
toekomstbeelden zijn inmiddels verscheidene
malen gebruikt alshulpmiddel bij het bepalen
vandekoersvan (onderdelen van) drinkwaterbedrijven. Bijhet gebruiken van de toekomstbeelden ontstond de behoefte om zeverder te
concretiseren, vooral ten aanzien van het
watergebruik. Voor het voorspellen van het
watergebruik inde toekomstbeelden is
gebruik gemaakt van dezelfde rekenmethoden
alsvoordebasisprognose. Een essentieel verschil met debasisprognose ligt inde invoer die
isgebruikt met betrekking tot de invloedsfactoren,zoals het consumentengedrag, technologieen derolvan deoverheid.Zo wordt in de
twee toekomstbeelden met een coherente en
milieubewuste samenleving - 'Duurzaam
samen leven'en 'Zuinigheid met vlijt' - nog
zuiniger met water omgegaan dan nu al het
geval is.Men doucht net ietsminder lang,
gebruikt despoelonderbreker van het toilet
vakerendoetdewaspaswanneer de zuinige
wasmachine vollediggevuld is.Ookde overheid draagt het bewust omgaan met water
hoog in het vaandel en stelt restricties aan het
gebruik van kwalitatief hoogwaardig grondwater, waardoor het voor bedrijven en instellingen moeilijker isom eeneigen waterwinning tehebben. Het resultaat isdat in de
toekomstbeelden 'Duurzaam samen leven' en
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Prognosesvanhetwatergebruikin2020:degeactualiseerdeVEWIN-basisprognosemetboven-enondergrens
endetoekomstbeelden.

A/b. 1:

VOORLOPER TECHNOLOGI

Leven is beleven

Duurzaamsamen levenI

Sterk individualistische maatschappij
Comfort, beleving, materialisme
Hoge graad van technologie, gericht op
consument
_^
Teruggetreden overheid met beperkt aantal
kerntaken
^~—/
Hoge welvaart

Bewuste burger met aandacht voor het
collectieve
Zingeving, milieu,duurzaamheid, gezondheid
Hoge graad van technologie, gericht op
duurzaamheid en gezondheid
Overheid met sterke regie
\ Hoge welvaart

rçO
•ë

S<
" Solitair & sober
Kritische, individualistische consument
leder voor zich
Optimalisatie bestaande technologie, gericht
op kostenbesparing
r\_)
\—.
Teruggetreden overheid met beperkt aantal
kerntaken
Beperkte economische groei \^J

Behoudende, collectieve maatschappij
Zingeving, duurzaamheid, zuinigheid
Optimalisatie bestaande technologie, alleen
bewezen technieken worden toegepast
Overheid regiseert overheid met beperkt
aantal kerntaken
Lage economische groei

VOLGER TECHNOLOGIE

Ajb.2:

KarakteristiekenvandevierKartonnenDoos-toekomstbeelden.

'Zuinigheid met vlijt' het watergebruik lager is
dan voorspeld in debasisprognose:986respectievelijk 1078miljoen kubieke meter in 2020.In
de tweedoor individualisering gekenmerkte
toekomstbeelden 'Leven isbeleven' en 'Solitair
&sober' neemt het totale drinkwatergebruik
daarentegen toe tot 1255respectievelijk 1251
miljoen kubieke meter in 2020.Dit isveel
hoger dan het huidige watergebruik en ook
hoger dan de basisprognose. Bij'Leven is
beleven' neemt vooral het huishoudelijk
watergebruik sterk toe,omdat consumenten
luxer en langer baden en douchen. Bij 'Solitair
&sober' wordt de toename enerzijds veroorzaakt doordar consumenten minder milieubewust omgaan met water en anderzijds door
toenemende lekverliezen in het leidingnet.
Inallevierde toekomstbeelden ligt het
voorspelde watergebruik binnen de bandbreedte vande basisprognose. Maar anders dan

deonder- en bovengrens vande basisprognose
zijn deviervoorspellingen van het watergebruik inde toekomstbeelden even waarschijnlijk en plausibel en ishet berekenen van het
gemiddelde ervan niet zinvol.Wil het watergebruik zoals voorspeld in één vande toekomstbeelden werkelijkheid worden, dan betekent
dit dat een trendontwikkeling in consumentengedrag, invloed van deoverheid ofgebruik
van technologie sterker doorzet dan in de
basisprognose wordt verwacht.Vooral het
gedrag van individuele consumenten is daarin
een bepalende factor. Deze trendombuigingen
zijn echter niet onaannemelijk of onvoorstelbaar. Hier en daar zijn zewerkelijkheid, al zijn
ze noggeen gemeengoed.

Rekening h o u d e n met onzekerheid
in watergebruik
De basisprognose (het continuiteitsscenario)voorspelt op basis van dehuidige inzichten

voor2020eenlichteafname vanhetwatergebruik.Devoorspellingvanhet watergebruik
voordeviertoekomstbeelden laatziendat
wanneerbepaaldeontwikkelingen,zoalsindividualisering,sterkerdoorzetten,ditgrote
consequentieskanhebbenvoorhetwatergebruik,waarbij eentoenameeven waarschijnlijkisaiseenafname.Wekunnennietomde
conclusieheen,datdeomvangvanhettoekomstigedrinkwatergebruik onzekeris.Zois
deverwachtingdatdeeconomieaantrekt,
maarzienweookdatproductiebedrijvenvertrekkennaarhetbuitenland waarde
omstandighedengunstigerzijn.Watditper
saldovoordeomvangvanhetgrootgebruik
gaatbetekenen,blijft onduidelijk. Ookzouden
volgenssommigenalle(agrarische) bedrijven
voorwiehetaanlokkelijk isomeeneigen
waterwinningtebeginnen,deoverstapinmiddelswelhebbengemaakt.Tochzienwe; nde
vakbladenregelmatigberichtenopduikenover
technologiewaarmeehet(nog)makkelijker
wordtomeeneigenwaterwinning tebedrijven.
Detoekomstigeomvangvanhetdrinkwatergebruik isonzekerendaarzullenwemee
moetenlerenleven.Maarhoemaakjeeengoed
beleidsplanalsjenietzekerweethoehet
Watergebruikzichzalontwikkelen?Voor
beleidsplannen meteenrelatiefkortetijdshorizon(vijfjaar) isdebasisprognosevanhet
Watergebruikeengoedvertrekpunt;hetwatergebruikzalimmersnietvanheteneophet
anderejaardramatischveranderen.Voorlangetermijnplannen als waterbehoeftedekkingsPlannenishetechterweldegelijk belangrijk
°mrekeningtehoudenmeteenbepaalde
bandbreedteofonzekerheid voorhetdrinkwater
gebruik.Datkandoorbijvoorbeeld ineerste
mstantieuittegaanvandebasisprognose,

maartegelijkertijd draaiboekenoptestellen
voorhetwatergebruikzoalsvoorspeldinde
toekomstbeelden. DuinwaterbedrijfZuidHollandberekentbijvoorbeeld ofzeinstaatis
methethuidigeleidingnethetin'Levenis
beleven'voorspeldewatergebruik televeren.
Alsdatniethetgevalblijkt,wordtvastnagedachtopwelkewijzehetbedrijfhaarleveringszekerheid kanveiligstellen.Ookishethet
overwegenwaardomflexibelerteplannenen
tebouwen,waardoorsnelleringespeeldkan
wordenopeentoe-ofafn?mevanhetwatergebruik.VoorWaterleiding Maatschappij
Limburgwasdein'Levenisbeleven'berekende
hogewatervraagaanleidingommetdeProvincieLimburgindiscussietetredenoverhetveiligstellenvanstrategischegrondwaterreserveringenvoordedrinkwatervoorziening.Het
provinciebestuurbleekopentestaanvoorde
argumentatiedieaandatverzoektengrondslaglag.
Totslotblijft hetbelangrijk omhetwatergebruikendedaarinsturendeontwikkelingen
inheteigenvoorzieningsgebiedgoedtemonitoren.Waternetoverweegtomeenonderzoeksprogrammatestartennaarverklarendefactorenvoorhethuishoudelijke watergebruik,
waarbijbijvoorbeeld deinvloedvan leefstijlen
ofetnischeachtergrondwordtmeegenomen.

hetwaterbedrijfkaninspelenop afwijkingen
vandebasisprognose.Door tegelijkertijd
belangrijke invloedsfactoren,zoalshetconsumentengedrag,goedtemonitorenishet
waterbedrijfbetervoorbereidopdetoekomst.
Steldateentrendbreukoptreedtenhetwatergebruiksterktoe-danwelafneemt, dankan
hetwaterbedrijfsnelanticiperen. %
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Resumerend
Hoewelwesteedsmeerinzichtkrijgen in
decausaleverbandendiehetwatergebruik
bepalen,isheteenillusieomtedenkendatwe
hetwatergebruiknauwkeurigkunnenvoorspellen.Alishetmaaromdatconsumenten
zichnooitalsrobotszullengedragen.Maarwe
kunnenwélbehoorlijk nauwkeurigdebandbreedtevoorspellenwaarbinnendatwatergebruikzichzalbevindenendaaropgebaseerd
draaiboekenontwikkelendiebeschrijven hoe
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