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Duurzaamheid - Warmtapwaterverbruik - Energieverbruik

MARKT

Raakt de mondiale waterproblematiek ook de 

inwoners van Nederland? “Ja”, zeggen we 

volmondig als het gaat om de strijd met 

wassend water. Maar zeggen we dat ook als het 

gaat om schoon water voor onze basisvoorzie-

ningen? Of vinden we het vanzelfsprekend dat 

er schoon drinkwater uit onze kranen komt?

En geldt die vanzelfsprekendheid ook voor de 

beschikbaarheid van het aardgas, waarmee we 

steeds meer drinkwater zijn gaan verwarmen 

voor onder meer vaker, anders en langer 

douchen? “Ons douchegedrag is lang niet meer 

alleen afgestemd op (de noodzakelijke) 

persoonlijke hygiëne. We ervaren douchen 

vooral ook als behaaglijk en ontspannend en 

gaan dan ook steeds een stapje verder met 

onze comfortwensen”, staat in de notitie van de 

TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken. 

Kunnen we dat op een verantwoorde wijze 

blijven doen? 

De mondiale waterproblematiek is niet een 

ver-van-mijn-bedproblematiek, stelt de 

expertgroep Sanitaire Technieken. “Door de 

mondiale demografische, economische en 

klimatologische ontwikkelingen, zijn ook de 

problemen die lokale en nationale overheden 

tegenkomen hetzelfde. De mondiale waterpro-

blematiek raakt ook ons land. Hoe leggen we 

buffers aan voor drinkwater of noodbergingen 

voor overtollige neerslag? Hoe houden we het 

drinkwater schoon? Hoe gaan we om met het 

(drink)watergebruik en energieverbruik voor 

warm tapwater thuis, dat nodig is voor onze 

voeding, hygiëne en reiniging ofwel gezond-

heid? En, de belangrijkste van alle vragen: hoe 

doen we dat duurzaam en verantwoord, in het 

licht van de klimaatveranderingen en de rol die 

water daarbij speelt?”

Energieverbruik productie drinkwater 

Ondanks gerichte maatregelen zoals drukverla-

ging in het drinkwaterleidingnet en het 

installeren van toerengeregelde pompen, is het 

energieverbruik per m3 geproduceerd 

drinkwater in Nederland sinds 1997 met 15% 

gestegen. Dat blijkt uit gegevens van de koepel 

van drinkwaterbedrijven, Vewin (figuur 1). De 

bronnen voor drinkwater worden belast met 

onder meer bestrijdingsmiddelen, medicijnres-

ten, hormoonverstorende stoffen en nanodeel-

tjes. Om deze stoffen uit het water te zuiveren, 

investeren de drinkwaterwaterbedrijven in 

additionele zuivering. Hierbij wordt gebruikge-

maakt van geavanceerde technieken zoals 

membraanfiltratie en geavanceerde oxidatie. 

De extra zuiveringsstappen brengen een hoger 

energiegebruik met zich mee. Dit geldt ook 

voor de uitbreiding van de zuiveringsprocessen 

met ontharders en een stijging in de toepassing 

van desinfectie met UV (Ultra-Violette 

straling). De toename van het energiegebruik 

hangt dus onder andere samen met toegeno-

men waterontharding en de toevoeging van 

additionele zuiveringsstappen om ongewenste 

stoffen uit de drinkwaterbronnen te verwijde-

ren. Het aandeel van duurzaam energiever-

bruik is in dezelfde periode gestegen van 4% 

naar 100%!

Energieverbruik drinkwater op 

gebouwniveau 

Voor drinkwaterinstallaties in eengezinswonin-

gen en andere laagbouw is meestal geen 

drukverhoging nodig. Voor gebouwen met 

meer dan drie bouwlagen is dat vaak wel het 

geval. Het energieverbruik is onder meer 

afhankelijk van de opvoerhoogte en de 

uitvoering van de drukverhogingsinstallatie. 

Ter indicatie en voor een vergelijking is in figuur 

2 het energieverbruik per m3 water gegeven 

van vier verschillende uitvoeringen van 

drukverhogingsinstallaties voor een woonge-

bouwen van tien bouwlagen. 

Het huishoudelijk drinkwatergebruik thuis 

bedraagt gemiddeld ruim 120 liter per persoon 

per dag, dat is ca. 44 m3 per persoon per jaar. 

Het gemiddeld energieverbruik voor drinkwater 

in huishoudens (2011/2012) in een woonge-

bouw met drukverhoging (uitvoering 3) 

bedraagt per persoon per jaar 45,76 kWh:

- productie en distributie : 44 x 0,52 kWh =  

22,88 kWh

- drukverhoging  woongebouw:  44 x 0,52 kWh 

-=  22,88 kWh

                                                                                           

Warmtapwatergebruik thuis  

Toestellen voor de bereiding van warm 

tapwater worden gevoed met drinkwater. Over 

het deelgebruik van warm tapwater is veel 

minder bekend dan van drinkwater. Met de 

jaren zestig begon een periode van snelle groei, 

welvaart en sociale veranderingen, gedreven 

door de ontdekking van grote hoeveelheden 

aardgas. Aardgas was een spectaculaire 

innovatie. In korte tijd beschikten bijna alle 

Nederlandse huishoudens over aardgas. Het 

zorgde voor de ontwikkeling van nieuwe 

toestellen voor verwarming en/of warm 

tapwater. Warm tapwater was niet langer een 

luxe. In 1970 werd het huishoudelijk warmtap-

watergebruik nog geschat op 15 liter per 

persoon per dag. Lage gasprijzen en nationale 

campagnes ter bevordering van de hygiëne 

zorgden voor een cultuuromslag in bad- en 

douchegebruik. Het (warm)watergebruik 

schoot vanaf 1975 omhoog. Thans wordt 

gerekend met 60 liter warm tapwater van 40° 

tot 60°C per persoon per dag voor persoonlijke 

hygiëne, voedselbereiding en reiniging 

(2011/2012). Dat is 21,9 m3 per jaar. Hierin is 

niet begrepen de 13 liter water per persoon per 

dag die in de wasmachine en afwasmachine 

wordt verwarmd. Vanaf 1998 tot 2011 is het 

watergebruik voor douchen per persoon per 

dag met 22,5% gestegen; van 39,7 tot 48,6 liter 

(17,7 m3 per jaar).   

Energieverbruik warm tapwater thuis 

Het gemiddelde netto-energieverbruik voor de 

bereiding van warm tapwater in huishoudens 

bedraagt per persoon per jaar: 

- exclusief (af)wasmachines: 1010 kWh

- inclusief (af)wasmachines: 1805 kWh

Het gemiddelde netto-energieverbruik voor 

een standaard douchegebruik van 8 liter per 

minuut gedurende 8 min bedraagt 2,22 kWh. 

Het netto-energieverbruik is exclusief 

warmteverliezen van leidingen en het 

rendement van het warmwatertoestel. Voor het 

bruto-energieverbruik wordt aangenomen een 

verhouding bruto/netto voor een hr-ketel 

(afhankelijk van warm tapwatergebruik) van 

1,58 tot 1,88. De verhouding neemt af bij 

grotere warmwatergebruiken. Het gemiddelde 

bruto-energieverbruik gedurende 2,5 week 

voor een standaard douchegebruik, is bijna 

evenveel als het jaarlijkse energieverbruik voor 

de productie, distributie en drukverhoging (in 

woongebouw) van drinkwater. 

Het milieu

Landen met een hoog welvaartsniveau en 

voldoende (drink)water worden ook geconfron-

Figuur 1. Energieverbruik (kWh/m3) geproduceerd drinkwater  (Bron: Vewin)

Figuur 2. Indicatie en vergelijking energiegebruik voor drukverhoging in woongebouw met tien bouwlagen 

(bron: DP).

Figuur 3. Gemiddeld warmtapwatergebruik (40 °C) voor douchen per persoon per dag.

Wereldwaterdag wijst op gevaren 
stijgend water- en energieverbruik
In 1993 riepen de Verenigde Naties een jaarlijkse Wereldwaterdag in het leven om 

de waterproblematiek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit jaar 

stond de Wereldwaterdag van 22 maart in het teken van water en energie. De TVVL 

Expertgroep Sanitaire Technieken schreef daarover een notitie.

Tekst en beeld  Will Scheffer / CAMmediaservice
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Figuur 4.  Het gemiddelde energieverbruik per persoon per jaar voor drinkwater (in een woongebouw) en warm 

tapwater.

Figuur 5. Het gemiddelde energieverbruik voor warmtapwater per persoon per jaar thuis met douche van 6 of 8 

l/min (met frequentie van 0,76 per dag).

teerd met problemen van (behoud van) schoon 

drinkwater. Milieuvervuilingen vormen een 

bedreiging voor de drinkwaterbronnen 

(bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, 

hormoonverstorende stoffen en nanodeeltjes).  

De drinkwaterbedrijven investeren in geavan-

ceerde technieken om die problemen het hoofd 

te bieden. Dat gaat gepaard met een hoger 

energieverbruik. 

Maar dat energieverbruik is slechts een fractie 

van het energieverbruik voor warm tapwater in 

woningen en andere gebouwen. Bovendien 

gebruiken de drinkwaterbedrijven voor 100% 

duurzame energie. Landelijk gezien wordt thans 

voor warm tapwater naar schatting 5% 

duurzame of hernieuwbare energie aangewend. 

De fossiele brandstoffen, zoals aardgas, zijn bij 

verbranding schadelijk voor het milieu en raken 

bovendien ooit uitgeput. En dat kan wel eens 

sneller gaan dan verwacht. Een voorbeeld 

daarvan is de winning van aardgas in Groningen 

dat in het gedrang lijkt te komen door de 

aardbevingen die door die winning ontstaan. 

De milieuschade van fossiele brandstoffen 

(CO2-uitstoot) beperkt zich niet tot landsgrenzen 

en heeft haar aandeel in de klimaatverandering 

waarvan de (water) gevolgen mondiaal worden 

ondervonden. In 2012 bedroeg het aandeel 

duurzame of hernieuwbare energie 4,7% van het 

nationale energieverbruik. Het kabinet wil het 

percentage duurzame energie laten groeien tot 

14% in 2020 en een volledig duurzame 

energievoorziening in 2050. Wat kan en moet er 

gebeuren om bij te dragen aan de vermindering 

van de mondiale waterproblematiek? 

De consument 

De meest eenvoudige en direct toepasbare 

bijdrage van de consument is een bewust 

douchegedrag. Het effect van iets minder 

water per tijdeenheid uit de douchekop en iets 

korter douchen is enorm, zie figuur 5. Met 

moderne douchekoppen wordt dan niets 

afgedaan aan het douchecomfort. Andere, vaak 

eenvoudige, mogelijkheden voor de verminde-

ring van het drinkwater- en warmtapwaterge-

bruik zijn het vervangen van verouderde 

sanitaire toestellen door waterzuinige typen. 

Dat kunnen closetcombinaties zijn met 6 liter 

spoelvolume en spoelonderbreking (voor de 

kleine boodschap), schuimstraalmondstukken 

met volumestroombegrenzing op kraanuitlopen 

en éénhendelmengkranen met een aangepaste 

‘basisstand’ van de hendel (koud). 

De volgende stap, maar daar komt wel meer bij 

kijken, is de overschakeling naar het gebruik 

van duurzame energie. Duurzame energie 

staat voor schone, altijd aanwezige energie. Er 

zijn meerdere vormen van duurzame energie. 

Voor de warmtapwaterbereiding in particuliere 

woningen komen daarvoor in aanmerking 

zonnewarmte (zonneboilers) en systemen met 

warmtepompboilers. Deze technieken zijn er in 

verschillende uitvoeringen en combinaties. Is 

bij vervanging van het warmwatertoestel of de 

combiketel de overstap naar duurzame energie 

(nog) niet mogelijk dan valt de keuze op een 

toestel met een zo’n hoog mogelijk rendement 

(HR). Bovendien zijn er mogelijkheden om met 

restwarmte uit de rookgasafvoer van nieuwe 

en bestaande hr-ketels tapwater te verwarmen. 

Daarvoor is een speciale warmtewisselaar 

ontwikkeld. 

Ook kan warmte worden teruggewonnen uit 

douchewater dat naar de afvoer stroomt. 

Verschillende uitvoeringen van warmtewisse-

laars (ook voor gestapelde bestaande bouw) 

maken mogelijk dat het drinkwater direct of 

indirect naar de douchemengkraan wordt 

voorverwarmd. De toepassing van laagtempe-

ratuurverwarming in een woning, vanwege 

energiebesparing, maakt tevens de kansen op 

ongewenste opwarming van leidingwater 

kleiner en draagt daarmee bij aan een 

legionellaveiliger leidingwaterinstallatie. De 

meeste van genoemde maatregelen, maar ook 

andere, staan beschreven in de ST-20 

inventarisatie van de TVVL Expertgroep ST  

‘Water- en energiebesparing bij leidingwaterin-

stallaties’.  
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