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denendeadministratieve onnauwkeurighedenénhetlekverlies.Datlaatstewordtbepaald
doordeeerstedriecomponenten teschattenen
vanhetNIRGaftetrekken.
Debottom-upmethode wordt ingezetals
geenofonvoldoendegegevensbeschikbaar zijn
overdeverkoopaanklanten,bijvoorbeeld als
aansluitingen nietbemeterdzijn.Doorhet
analyserenvandeafzet indenacht,alshet
waterverbruik minimaal is,wordteenschattinggemaaktvanhet lekverlies.Deberekening
vanhetlekverliesmetde bottom-upmethode
vindtalsvolgtplaats:

ff&tt

Bevestigingvanlage
lekverliezeninNederlands
leidingnet
RALPH B E U K E N , KIWA W A T E R R E S E A R C H
KEES LAVOOIJ, D U I N W A T E R B E D R I J F Z U I D - H O I L A N D
ARNE BOSCH,

WATERNET

PETER SCHAAP, KIWAWATERRESEARCH

Lekverliesiseenwereldwijdprobleem.Inlandenmetdistributienetten dieinslechtestaatverkeren,
metnamemdeontwikkelingslanden,kanhetlekverliesoplopentot70procent.IndeVerenigde
StatenenhetVerenigdKoninkrijk bedraagthetlekverliesinderegeltientot30procent.HetlekverliestnNederland ligtlaag,ongeveerdrietotzevenprocent.Recentiseenonderzoekajgerond waarbij
metbehulpvanEngelsemethodendehoogtevanhetNederlandse lekverliesisgemeteninonder
andereBenthuizen(DZHjenDiemen(Waternet).Hetonderzoekbevestigtdatdelekverliezenin
Nederland laagzijnenrelateertdelageverliezenaande ligging ineenzand-ofkleibodem,hetgrote
aandeelkunststojleidingenendelagewaterdruk.
In2000voerdehetEngelseinstituut Ofwat
eeninternationalevergelijkinguitvanonder
anderehetlekverlies.Hierin werdhetlekverliesinNederlandbeschrevenals'suspiciously
low'.Alsreactieopdevergelijkingvondinjuni
2001 eenworkshopplaatswaarinEngelseen
Nederlandsewaterbedrijven hun berekeningenvanhetlekverliespresenteerden.Eénvan
devervolgactieswashetproject Lekverlies,dat
deeluitmaaktevanhetonderzoekdatDZH,
PWNenWaternetgezamenlijk laten uitvoeren
doorKiwaWaterResearch.Ineenlater
stadium kwamdaarOasennogbij.Hetdoel
vanhetproject wasdekennisoverhetlekvetliesindistributienetten tevergrotenenverschillentussen EngelandenNederland teanalyseren.Dewaterbedrijven inEngeland
kondenvandeNederlandsesituatieleren
welkefactoren totzulkelagelekverliezen
leiden.Nederlandsebedrijven kondengebruik
makenvandeEngelsekennisenervaringop
hetgebiedvanlekmanagementenlekdetecrietechnieken.
Meetmethoden
Inhetonderzoekzijn tweemethoden vergelekenvoorhetbepalenvanhetlekverlies:de
inNederlandgebruikte top-downmethodeen
deinEngelandgebruikte bottom-upmethode.
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Bepalingvanhetlekverliesmetdetopdownmethode vindtplaatsmetbehulpvande
waterbalans(zietabel),waarbij hetverschil
wordt berekend tussendeafzet naarhetleidingnetendegefactureerde verkoop.Ditverschilwordthet'nietinrekeninggebrachtverbruik'genoemdofwel NIRG.HetNIRGis
opgebouwd uitwatervooreigen verbruik,
zoalsvoorschoonmakenofdesinfecteren van
leidingen,niet-verrekendeverkoop,zoalsbluswater,tijdelijke onbemeterdeaansluitingen en
illegaleaansluitingen, meetonnauwkeurighe-

Demeetwaarden vandeafzet naarhet
meetgebied wordenomgezetnaarafzet per
kwartier.Deminimalenachtafzet wordt
bepaalddoordelaagsteafzet invieraaneengeslotenkwartieren teselecteren.Omdeminimalenachtafzet overeenlangereperiodete
bepalenwordt voorelkedagdemediaanwaardebepaalduitdereeks<dag-3;dag+3>(de
mediaannachtafzet, dieafwijkende waarden,
bijvoorbeeld ineenweekend,uitsluit).Het
nachtlekverlieswordt bepaalddoorhet nachtverbruik(huishoudelijkenniet-huishoudelijk)aftetrekkenvande mediaannachtafzet
(voorbepalingziehierna).Inbepaaldesituaties
kanhetvoorkomendater'snachts hogere
drukken zijn inhetnetwerk.Hetlekverlies
wordtdanbepaalddoorhetnachtlekverlies te
vermenigvuldigen meteen drukafhankelijke
correctiefactor.
Bijdebottom-upmethode wordtuitgegaanvaneennachtverbruik datvooreen
groteregroepwoningenenkleinezakelijke
aansluitingen kanwordenvoorspeld.InEngelandwordtvoorhethuishoudelijk nachtverbruik 1,8tot2,5literperaansluitingperuur
aangehouden.Uitmetingendieinhetkader
vanhetbedrijfstakonderzoek zijn uitgevoerd
inSaendelft (in2001)enRaalte(in2002),iseen
nachtverbruik berekendvanrespectievelijk2,0
en 1,6literperuur.Hetnachtverbruikis
afhankelijk vanaspectenalsdegemiddelde

WaterbalansgebaseerdopdestandaardterminologievanIWA.
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Lekdeteaieapparatuur.-'noiseloggers','noisecorrelators'eneengrondmicrojoon.

woningbezetting,hetnachtelijk toiletgebruik,
hetspoelvolumevantoilettenen afwijkend
nachtverbruik (mensen in ploegendiensten,
studenten,etcetera).Omeenjuist nachtverbruik tebepalen,zijn waterbedrijven inhet
VerenigdKoninkrijk verplichteenbepaald
aantalwoningen continu tebemeteren.Voor
eengroveschattingvanhet niet-huishoudelijk
verbruikkunnen inhetVerenigd Koninkrijk
ontwikkeldestandaardpatronen wordentoegepast.Vooreenmeerexactebepalingishet
aantebevelengrotere nier-huishoudelijke
afnemers tijdensdemeetperiodecontinu te
bemeten.
Detectietechnieken
Alsuit metingen blijkt datineengebied
eenhooglekverliesoptreedt,kandeexacte
locatievanlekkenwordenbepaaldmetdetectieapparatuur. Demeesteapparatuur registreerthetgeluiddatwatermaaktalshetdoor
eenlekstroomt.Omeenglobaleindicatiete
krijgen vandelocatievaneenlekwordenvaak
'noiseloggers'ingezet(ziefoto).Ditzijn kleine
apparaatjes dieopeenafsluiter worden
geplaatstendielangdurig geluidspatronen
registreren.Bijdeaanwezigheid vaneenlekzal
eengeluidwordenwaargenomendat afwijkt
vaneenbekendstandaardgeluid.Bijindicatie
vaneenlekkanmet'noisecorrelators'een
meerexactelocatievaneenlekworden
bepaald.Optweecontactpunten vaneen
leiding(brandkraanofafsluiter) wordensensorengeplaatstdiegeluid registrerenengegevensdoorzenden naareencentraledataverwerker.Dezeherkentgeluiden vanlekkenen
berekentdelocatie.Vervolgenskanmeteen
grondmicrofoon dieophetgrondoppervlak
boveneenleidingwordtgeplaatst,deexacte
locatievaneenlekworden bepaald.

voorregistratievanhetgeluidvaneenlek
afhankelijk isvaneenaantalfactoren, met
namehetleidingmateriaal.Bijmetalen leidingen kunnenmet'noisecorrelators'lengtesvan
enkelehonderden meterswordengemeten.Bij
asbestcementleidingen bedraagtdemaximale
lengteongeveer 100meter.Voor kunststofleidingen isdemaximalelengteenkeletientallen
meters,somszelfsminderdandeafstand
tussentweecontactpunten.Ditbetekentdat
'noisecorrelators'meestalongeschiktzijnvoor
lekdetectieinkunststofleidingen.
Metingen in Benthuizen
Benthuizen iseendorpmetcirca3.500
inwonersdatbestaatuiteenwoonkerneneen
aangrenzend industriegebied. Deleidingnetlengtebedraagt24kilometer,bestaandeuit
PVC[79procent),asbestcement(drieprocent),
grijsgietijzer (tienprocent)ennodulair gietij-

zer(achtprocent).Dewoonkern telt 1.214aansluitingen.Dewoonkerniszodaniggeïsoleerd
datdezegevoedkonwordenoveréénbemeterdevoedingsleiding.Gedurendetweeweken
isperminuut hetlekverliesgemeten.Hetdoel
vandemetingen inBenthuizenwasdetopdown-enbottum-upmethode metelkaarte
vergelijken.
Resultaten top-downmethode
Delekverliesbepalingvolgensdetopdownmethodevondplaatsdoordetotaal
gemetenafzet overdemeetperiodetevergelijkenmethettotaalvandemeterstandenvande
afnemers inhetmeetgebied.Hiervoorwerden
allewatermetersopgenomenaanhetbeginen
aanheteindvandemeetperiode.Vande 1.214
watermeterszijn er 1.140tweekeerafgelezen.
Vanderesterende74aansluitingenishetverbruikgeschatopbasisvan hetjaarverbruik.

MeerputbijBenthuizen.

'Noiseloggers'en'noisecorrelators'
hebbenalsnadeeldatdemaximale afstand
H20
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84procent uit PVCen voor 16procent uit
AlMt Banthulztn(m3/h)

nodulair gietijzer. Begin 2004isgestart met het
installeren van watermeters.Ten tijde van de
metingen was97procent van de 2.853 i n sluitingen voorzien van een watermeter. De
volumestroom naar Diemen-Noord wordt
bemeten met twee parallel opgestelde elektromagnetische insteek-watermeters.
Degemeten mediaannachtafzet bedraagt
circa vijf kubieke meter per uur. Alswordt aangenomen dat ergeen lekverlies engeen niethuishoudelijk verbruik is,dan isde mediaannachtafzet volledig toete schrijven aan het
huishoudelijke nachtverbruik. Dat bedraagt

1

dan 1,8 l/aansl./h, wat goed overeenkomt met
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degeschatte waarde voor Benthuizen. Als voor
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het huishoudelijke nachtverbruik 1,5
Ajb.1:

l/aansl./h wordt aangehouden, bedraagt het

AjzetBenthuizen(lekkendeo/sluitervan19tot22november2004).

maximale lekverlies 0,7m J /h, ofwel 1,6
procent.
Het totale verbruik isberekend op 5.8484

l/aansl./h, wat voor 1.158aansluitingen resul-

kubieke meter.

teert ineen huishoudelijk nachtverbruik van
2,32±0,24m ! /h. Het niet-huishoudelijke

Engelse lekzoekacties
Drie teams van Engelse waterbedrijven

nachtverbruik (56aansluitingen) isop grond

hebben elkeen week lang DZH,Waternet en

bruik werd bepaald door de nauwkeurigheid

van Engelsegegevensgeschat op0,02m'/h. De

Oasen bezocht, met alsdoel lekdetectie en

van de meter en de afleesnauwkeurigheid.

correctiefactor voordrukverschillen isop basis

demonstratie van apparatuur. BijDZH is19

Over de meetperiode zijn de fouten geschat op

vandrukmetingen berekend op0,972.Dit resul-

kilomter leiding onderzocht in het zuidweste-

respectievelijk 8,3en 10kubieke meter met 95

teert ineen lekverlies van0,26±0,25m J /h of 1,5

lijk deel van Den Haag,eengebied met voorna-

procent betrouwbaarheid. Aangezien beide

± 14procent[95procent betrouwbaarheid).

melijk asbestcementleidingen, een agressieve

Vergelijking methoden

Twee kleine lekken werden gevonden met een

De nauwkeurigheid van het gemeten ver-

bodem en een relatief hoge storingsfrequentie.

fouten onafhankelijk van elkaar zijn, kan de
totale fout bepaald worden door de kwadraten
vandestandaarddeviaties op te tellen en
daarvan de wortel te nemen:
i-i

Beidemethoden tonen aan dat het leidingnet in Benthuizen een laag lekverlies heeft. De

gemeten afzet overde meetperiode bedroeg

0 4 kubieke meter per uur. In Benthuizen zijn

foutintervallen overlappen elkaar ruim, wat

indegrijs gietijzeren leidingen geen lekken

betekent dat de resultaten niet strijdig zijn.

gevonden. Detectie in de PVC-leidingen bleek
niet mogelijk door de beperkte geleiding van

Het totale verbruik van alle afnemers
bedroeg 5.8484±13,0 kubieke meter. De

gezamenlijke geschatteomvang van ongeveer

het geluid. BijOasen iscirca 16kilometer lei-

Metingen in D i e m e n
Om na tegaan ofna installatie van water-

dingen onderzocht waarbij één lek werd

5.868,9116,8kubieke meter. Op basisvan het

meters het waterverbruik verandert, heeft

gevonden. BijWaternet werd in circaacht kilo-

verbruik en deafzet ishet NIRG berekend als:

Waternet een aantal wijken geïsoleerd en

meter leidingen geen lekken gevonden.

20,5± 21,2kubieke meter of0,061±0,063 m J /h

worden volumestromen continu gemeten.

of0,35procent ±0,36procent van deafzet [95

Deze wijken zijn daarom geschikt voor het uit-

procent betrouwbaarheid).Aangezien tijdens

voeren van bottom-uplekmetingen. Eén van

de meetperiode geen overig waterverbruik

diewijken isDiemen-Noord, een uitbreidings-

heeft plaatsgevonden, kan het NIRG gelijkge-

wijk van degemeente Diemen, aangelegd

steld worden aan het lekverlies.

beginjaren negentig. Het leidingnet heeft een

In Benthuizen bedraagt het lekverlies met de

totale lengte vanelfkilometer en bestaat voor

top-downmethode0 4 procent i 0 4 procent;de

Bevestiging laag lekverlies in
Nederland
Depraktijkmetingen in leidingnetten in
Nederland laten een zeer laag lekverlies zien.

Resultaten bottom-upmethode
De lekverliesbepaling volgens de bottomupmethode vond plaats opbasis van de meting
van de nachtafzet. Afbeelding 1 toont de
gemeten afzet per etmaal van9tot 28november.Tussen 19en 22november heeft één van de
dichte afsluiters gelekt. Hierdoor kon de mediaannachtafzet slechts worden bepaald van 12
tot 16november. De mediaannachtafzet
bedroeg 2,60±0,05m J /h [95procent betrouwbaarheid).
Het huishoudelijk nachtverbruik isop
basisvan internationale ervaringen en praktijkmetingen inNederland geschatop2,0
32 H 2 0 | lé-200«

Samenvattingvandemeetresultaten.

methode
%van de afzet

lekverlies
m' per km
perdag

1per aansluiting
perdag

Benthuizen: top-down

04%

0,06

1,2

Benthuizen: bottom-up

1,5%

0,26

5.1

Diemen

s ifiH

£ 1,50

Engeland*

16-30%

6-30

* 5,9
70-260

*Gegevens zijn voorgehele waterbedrijven (bron

Ofwat, 2004).
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bottom-upmethodegeeft eenlekverliesvan 1,5
procent ±1,4procnet.MetingeninDiemen
geveneenlekverliesvanmaximaal 1,6procent.
Praktijkproevenmetlekdetectieapparatuur in
Nederlandseleidingnetten latenziendathet
aantalvindbarelekkenlaagis.Detabel geeft
eenoverzichtvandegemeten lekverliezenin
BenthuizenenDiemen,alsmedeenkeletypischewaardenuitEngeland.Delekverliezen
zijn ookuitgedrukt intweeinternationaal
gehanteerde kentallen:hetlekverliesperkilometerleidingperetmaalenhet lekverliesper
aansluitingperetmaal.
Oorzaak
DoorhetEngelseonderzoeksbureauWRc
isvan33distributienetten (waarvanzesNederlandsenetten)eenstatistischeanalyseuitgevoerdvandeparametersdiehet lekverlies
kunnen verklaren.Uitdezeanalyseblijkt dat
hetlekverlieslagerisalseengrootdeelvande
leidingen ineenzand-ofkleibodem ligt,het
aandeelkunststofleidingen hoogisende
waterdruk laagis.
Conclusies en aanbevelingen
Hetonderzoekbevestigt het lagelekverlies

inNederland.Dezebevestigingisonderbouwd
metmetingen vanhetlekverliesbijDZHen
Waternetenmetingen met lekdetectieapparatuur.Metingen inBenthuizen(DZH)resulterenafhankelijk vandegekozen meetmethode
ineenlekverliesvan04procentof1,5procent.
MetingeninDiemen(Waternet)lateneenlekverlieszienvanmaximaal 1,6procent.
InBenthuizenzijn tweemeetmethoden
voorhetbepalenvanhetlekverliesvergeleken:
detop-down-enbottom-up-methode.Beide
methoden resulteren ineenvergelijkbaar lekverlies,waarbijdeonnauwkeurigheid vande
bottom-upmethodegroterisdandievande
top-downmethode.

zijngeringeninhetgevalvanPVC-leidingen
zijndemogelijkheden voordetectiebeperkt.
Lekzoekenisalleenzinvolin specifieke
omstandigheden,zoalsbijeenplaatselijk hoog
lekverliesdatwordtveroorzaaktdoorenkele
grotelekken, f
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