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De totale lengte van het Nederlands leidingwaternet iszo'n 110.000 km. Hetlandelijke vervangingspercentage inde periode
151513 t o t x 99^ bedroeg circa 0,55 ptocentpet
jaar. Aangenomen kan worden datdit cijfer
niet noemenswaardig isgewijzigd. Bij vertaling van ditpercentage naar de toekomst
zal hetnog zo'n 180jaar duren voorhet
gehele Nederlandse leidingnet is vervangen. Ditstemt niet overeen m e tdeteverwachten levensduur van leidingen.Op
basis van ditrekenvoorbeeld m a g daarom
verwacht worden datde vervangingsinvesteringen voor distributieleidingen inde
toekomst zullen toenemen.

Investeringsvrognosevoorhet
vervangenvanleidingen
R A L P H B E U K E N , KIWA W A T E R R E S E A R C H
P I E T M O O L H U I J S E N , H Y D R O NM I D D E N - N E D E R L A N D
L O E T R O S E N T H A L , K I W A W A T E R R E S E A R C H T H A N S PWN W A T E R L E I D I N G B E D R I J F

•

NOORD-HOLLAND

Dit artikel beschrijft ecu methode voor hetmaken van een mvcstcnugsprognose voor hetvervangen
van distributieleidingen. D i t leidt tot managementinformatie over toekomstige investeringen, bijbehorende kapitaallastcn engevolgen voor dewaterpnjs. Deleidingen vormen helgrootste kapitaal
van dewaterbedrijven. De aandacht was(en isvoor een deel nog steeds!vooralgericht opaanleg van
nieuwe leidingen. Met een dekking die vrijwel compleet isen cenhoog serviceniveau wacht de waterbedrijven een andere uitdaging: hetbeheer van dit ondergronds kapitaal. Centrale vragen hierbij
zijn: Hoelang zullen deze leidingen blijven/unctioncreu enw a tis liet optimale vervangingsmoment.
De hoogte endetermijn vaninvesteringen voor hetvervangen van leidingen worden vooreengroot
deel bepaald door deze vragen.
Leidingen worden continu vervangen.Het
valt echter teverwachten dathettempo waarin ditgebeurt, indetoekomst zal toenemen
(zie kader). De Nederlandse waterbedrijven
zijn zich hiervan bewust enhebben inhet
kader van hetBedrijfstakonderzoek (BTO)
Kiwa Water Research verzocht onderzoek te
doen naar deconditiebepaling van de aanwezige waterleidingen, eenkennissysteem levensduurbepaling voor leidingen te ontwikkelen
en een model optestellen voor hetmaken van
een investeringsptognose. Dit artikel gaat
nader inophetlaatste aspect engeeft de stand
van zaken weer van het onderzoek totn u toe.

groep delevensduur tebepalen eneen statistische verdeling aantenemen. Afbeelding 1
geeft een drietal statistische verdelingen die in
dit onderzoek zijn vergeleken:

Ajb. 1:

•

Vergelijking drie methoden
Nagegaan iswelke van dedrie verdelingen
het beste toepasbaar iso mde vervangingen

Vertalingvaneenbeperktaantalmeetgegevensnaar eenverdelingvande levensduur.
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Moment van vervanging
In een ideale situatie wordt een leiding
vervangen, netvoor hetm o m e n t datdeze niet
meer voldoet aan een van tevoren gedefinieerde minimale conditie. Hiervoor is inzicht
nodig inhetconditieverloop ende toelaatbare
conditie. Omdat hetondoenlijk isditvoor elke
leiding afzonderlijk tebepalen, wordt gewerkt
met groepen. De veronderstelling isdat van
een groep leidingen hetconditieverloop ende
minimale conditie gelijk zijn.

•

deHerz-verdeling. Deze neemt de normale verdeling als uitgangspunt maar gaat er
vanuit datvoor een bepaalde tijd geen uitval plaatsvindt (44jaar inafbeelding 1);
hetsaneringsvenster. Dit gaat et vanuit
dat ineen bepaald tijdsvak - indit geval
tienjaar -leidingen gelijkmatig gespreid
in detijd worden vervangen;
het getrapt saneringsvenster. Ditis een
variatie ophetvoorgaande type, waarbiji n
het middelste tijdsvak meet vervangingen
plaatsvinden daninheteerste enhet laatste.

0,0% -

6,0% -

4,0% -

2,0% -

Het Kennissysteem Levensduurbepaling is
een methode voor hetbepalen van de levensd u u r van eenindividuele leiding. De bepaling
van het gedrag van een groep iste voorspellen
door van een aantal leidingen binnen een
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voorspellinggeven vandevervanging in de
tijd. Dit betekent dat het saneringsvenster voldoende nauwkeurig isvoor het globaal in kaart
brengen van toekomstige vervangingen van
distributieleidingen.
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Afbeelding 2 toont devervangingen in de tijd
voor eengroep bestaande uit 1309 gietijzeren
leidingen.Voorgroepen met veel leidingen
blijkt dat dedrie methoden een vergelijkbare

Schattingen van saneringsvensters
alternatiefA
grijs gietijzer:
110-120jaar
bekleedgietijzer:
150-160jaar
oudAC:
55- 65jaar
nieuwAC:
70- 8ojaar
oud PVC:
50- 60jaar
nieuwPVC:
90-100jaar
Schattingen van financiële parameters:
kosten vervangen leidingen (huidig prijspeil)
diameter
kleiner dan 150mm:
100euro/m
150-249mm:
120euro/m
250-349mm:
150euro/m
350-499mm:
250euro/m
500mm:
450 euro/m
meer dan
30jaar lineair
afschrijvingstermijn:
3,5procent (netto rente)
rentepercentage:
0,94euro/m3(excl. BTW)
huidige prijs water:

H2O

2090

Deaanleggeschiedems(dunnelijn)endeprognosevanvervangingen(dikkelijn)opbasisvangeschattesaneringsvensters. Alternatie/Ametsmallere vensters(links)enalternatie/Bmetbrederevensters(rechts).

van een groep met veelleidingen in detoekomst te beschrijven. DeHerz-methode lijkt
de meest nauwkeurige beschrijving te geven.
Het saneringsvenster isechter eenvoudiger.
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Vervangingenmdetijdvooreengroepvan 1309leidingen,bepaaldvolgensdrieverschillende statistischever-
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altematiefB
105-125jaar
145-165jaar
50- 70jaar
65- 85jaar
45- 65jaar
85-105jaar

(betreft66%)
(betreft 23%)
(betreft 6%)
(betreft 2%)
(betreft 3%)

Voorbeeld stad Utrecht
Binnen het bedrijfstakonderzoek 2001 is
een prototypemodel ontwikkeld dat vervangingen van het leidingnet in kaart brengt op
basis van een leidingbestand, saneringsvensters en financiële parameters. Een voorbeeld
van een dergelijke berekening ishier uitgewerkt.Alsbasisdiende een leidingbestand
van destad Utrecht, dat door Hydron MiddenNederland in 2000ter beschikking isgesteld.
Dit bestand bevat per leidingde materiaalsoort, dediameter, hetjaar van aanlegen de
lengte. Enkelde materialen PVC,ACen gietijzerzijn uitgewerkt.Zij representeren respectievelijk 36procent, 28procent en 29procent
van het totale leidingnet. Per materiaalsoort
zijn tweegroepen onderscheiden:oudPVC
(voordeoliecrisis)en nieuw PVC,oudAC
(natuurrubberringen voor i960)en nieuwAC
en onbekleed grijs gietijzer (voor 1965)en
bekleed gietijzer.
Insamenwerking met Hydton MiddenNederland zijn desaneringsvensters en financiëleparameters geschat.Vooreen overzicht
van de meest relevante parameters,zie het
kader. Desaneringsvensters in dit voorbeeld
zijn ruwe schattingen.Doorgebruik van het
Kennissysteem Levensduurbepaling kan een
beter inzicht worden verkregen in het optimalemoment van vervangen van leidingen.Deze
gegevens kunnen vervolgens worden omgezet
in saneringsvensters.Ter vergelijking zijn
tweealternatieven opgesteld, smallere vensters
van tienjaar en bredere vensters van 20jaar.
Investeringsprognose
Dedunne lijnen in afbeelding 3 geven de
aanleg van leidingen aan.Met behulp van
saneringsvensters isvervolgens het moment
van vervanging bepaald, weergegeven door
dikke lijnen. In dezelfde afbeelding valtop dat
deoudstegrijs gietijzeren leidingen al vervangen hadden moeten zijn. Dit kan betekenen
dat deze leidingen te langzijn blijven liggen,
wat resulreert ineen verhoogd aantal storingen, ofdat het saneringsvenster voor deze
groep leidingen te pessimistisch geschatis.
Uitvergelijking van dealternatievenAen
B blijkt dat smallere vensters leiden tot een
minder gelijkmatige spreiding van investeringen in de tijd. Vanuit het oogpunt van
bedrijfsvoering lijkt dit niet te verkiezen. Hoe
breder het venster echter,des teminder dit
aansluit bij deteverwachten levensduur, wat
zal leiden tot hogere kosten. Leidingen die te
vroegworden vervangen, resulteren immers in
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investeringen die noguitgesteld hadden kunnen worden.Leidingendie te laat worden vervangen, leiden tot hogere ondethoudskosten
en voor meer overlast voorde klanten. In dit
artikel isalternatiefAverder uitgewerkt.
Afbeelding 4geeft een overzicht van de
totale lengte vandetevervangen leidingen van
het Utrechtse distributienet. Opbasisvan de
aannamen zijn drie investeringspieken te
onderscheiden: tussen 2010en 2020,tussen
2035en 2055en tussen 2070en 2090.Eencorrectievond plaats voor de leidingen die volgens de
prognose reeds vervangen hadden moeten zijn,
waarbij isaangenomen dat hiervoor een
inhaalslag komt tot 2015.De totale investeringen zijn berekend met behulp vande vervangingskosten zoals aangegeven in het kader.
Vooreen betere vergelijking van de vervangingsinvesteringen in de tijd, isvoor alleinvesteringen het huidig prijsniveau aangehouden.

A/b.4:

Overzichtvanietotalelengteaantevervangen leidingeneniebijbehorendekosten(smalvenster).

Afschrijving en rente
In afbeelding 5zijn de vervangingsinvesteringen vertaald naar afschrijvingen en netto
rentelasten (reëeltebetalen rente minus de te
verwachten inflatie). Deinvesteringspiek tussen 2035en 2055laat hogere afschrijvingslasten
zien indejaren erna.Denetto rentelasten zijn
gebaseerd op deopgebouwde schuld en vertonen tijdens de investeringspiek een sterke stijging-

Vervangingsinvesteringen
Afschrijvingen
Nettorentelasten

Ss

Effect op de waterprijs
Deinvloed van de kosten van vervangen
van distributieleidingen opde waterprijs
wordt bepaald door dezetedelen door de totaal
verrekenbare waterafzet. Ter illustratie isook
het effect van een afname van de waterafzet
berekend.Daartoezijn driescenario's bekeken:
scenario 1: afzet stabiel
scenario 2:daling afzet met 0,3%perjaar
tot 2040,daarna stabiel
scenario 3:daling afzet met 0,6%perjaar
tot 2040,daarna stabiel
Afbeelding 6geeft deinvloed weervan de
toekomstige vervangingsinvesteringen op de
waterprijs. Bij eengelijkblijvend huishoudelijk verbruik blijkt in dit voorbeeld dat,om de
kosten van het vervangen van leidingen, exclusiefinflatie, tedekken,de waterprijs zal stijgen
met71eurocent per kubieke meter tot 2060.Als
het verbruik zaldalen volgens scenario 2,zalde
waterprijs stijgen met 80eurocent per kubieke
meter en volgens scenario 3 met90eurocent.
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Ajb. 5:

Ontwikkelingvanajschnjvingen enrentelasten,op basisvantenprognosevanie vervangingsinvesteringen,
eenlineaireafschrijving in 30jaareneennettorentepercentagevan j,^%.

Ajb.6:

Geschatteinvloedvaniekostenvanhetvervangenvan leidingenopdewaterprijsvoorverschillende
rio'svanhuishoudelijkewaterverbruik.De toekomstigeinflatieishierinnognietopgenomen.
1 00
Scenario 1:afzetconstant
0.90

"Scenario2:dalingmet0,3% perjaartot2040
Scenario3:dalingmet0,6%perjaartot2040
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Conclusies
•

Opbasis van het hier uitgewerkte voorbeeld blijkt dat het mogelijk is toekomstige vervangingen van het distributienet te
vertalen naar prognoses van investeringen,
kapitaallasten en de waterprijs;
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Hetonderzoeknaareeninvesteringsprognose in2001 hadeenoriënterendkarakter.Inmiddels
werktKiwaWaterResearchinhetkadervanhetbedrijfstakonderzoek aaneenverderuitwerking,metals aandachtspunten:
• deontwikkelingvaneengebruiksvriendelijk modelwaarmeewaterbedrijveneeninvesteringsprognosekunnenopstellen,
• hetonderbouwen vandevertalingvandelevensduurvaneenbeperktaantalleidingennaar
saneringsvensters vooreengroep,
• heranalyserenvankostenvanonderhoudvanhetleidingnetzodatdetotaletoekomstige
beheerkostenkunnenwordenvoorspeld,
• enhetsignalerenvantoekomstontwikkelingen dierelevantzijnvoordeinvesteringsprognoseendezevertalennaarscenario's.

nietondenkbeeldigis;
Omtoteenwerkelijkbetrouwbareinvesteringsprognose tekomen,moetstelselmatiggeïnvesteerd wordeninmiddelenvoor
debepalingvandeconditieendelevensduurvanleidingen.Dekostenvooreen
betrouwbare investeringsprognose bedragenslechtseenfractie vandetotalevervangingsinvesteringenzullenzichterugverdienen indevormvanbeterebepaling
vanhetmoment vaninvesteren,waarmee
hetvernietigenvankapitaal voorkomen
wordt.

Binnenhetbedrijfstakonderzoek wordentevenskenniseninstrumenten ontwikkeldvoorhet
ondersteunenvandebepalingvanderestlevensduur vandeleidingen.
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Water...

stof tot nadenken!
Water iskostbaar. Uw afvalwater lozen trouwens ook!
Daarom geeft Logisticon uw afval- of gezuiverd
saneringswater liever een zinnige bestemming. Zodat
het uw bedrijf iets oplevert!
Neem daarom bij grondwaterzuivering
of-sanering, in-situ saneringen, afval-,
proces-,of grijswater contact met onsop.
Want Logisticon ontwikkelt financieel
renderendeoplossingenvanhet zuiverste
water.

LogisticonWaterTreatmentb.v.

www.logisticon.com

Energieweg 2, Industrieterrein Gelkenes
Postbus 38, 2964 ZG Groot-Ammers
Tel: 0184 - 608 260, Fax: 0184 - 608 280
E-mail: info@logisticon.com
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