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wordenjaarlijkse kostenopgenomen voorhet
daarbijbehütendeonderhoudsniveau.
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Indeproductiekostprijs zijnverderalle
directekostenvanptoductie meegenomen,
inclusiefdepersoneelskostenendekosten
vooropslagenonderdruk brengen.Voorafwegingenwaarinooktransport-endistributiekostenzijnbetrokkenmoetendekostenvoor
transport-endistributieopvergelijkbare
wijzewordenuitgedrukt ineendistributiekostprijs.

Watkosthet makenvan
drinkwater?

Op welke schaal produceren?
Inafbeelding 2zijndekostenweergegeven
voorzuiveringvanzeewater,oppervlaktewater
engrondwater.Elktypebron is vergelekenop
basisvaneengelijkereinwaterafgifte. Door
verliezenindezuiveringis bijelktypebronde
benodigdehoeveelheidruwwaterverschillend.Inafbeelding 1zijndegevolgdeprocesschema'sweergegeven.Uitgegaan isvande
schema'szoalsdieindeNederlandse situatie
gangbaar zijn.
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Opbasisvandeevaluatievan86bouwprojecten(gerealiseerdin deperiode1988-2001)indedrinkwatmectorzijn 111 hetafgelopen halfjaar nieuwekostenkentallen opgesteld,waarmeebouw- en
exploitatiekosten voordrinkwaterprojecten kunnenwordengeraamd.Aan de totstandkomingvande
database ismeegewerktdoorachtwaterleidingbedrijven (BrabantWater, Gemeentewaterleidingen
Amsterdam,HydronMidden-Nederland,PWN,WaterbedrijfGelderland/Vitens, Waterbedrijf
Europoort, Waterleiding Maatschappij Limburg enWaterleiding Maatschappij Ovcrijssel/Viteus).
Doordezediversiteitenhetgroteaantalgeëvalueerdeprojectengevende a/geleidekentalleneengoed
beeldvanherhuidigegemiddeldekostenniveau van drinkwaterprojecten inNederland. Dedeelnemendebedrijven hebbenmetditsysteemeenbasisgelegdvooreen kostenstandaard,zoalsdie reeds
iugebruikismonderanderedegrond- weg-enwaterbouw(Standaard Systematiek Kostenraming)
enderiolering(LeidraadRiolering).
De kostenkentallen zijngeschiktvoor
gebruikinbeleidsplannenenbijsysteemkeuzen.Omeensysteemkeuzetekunnendoenis
proceskennisenkennisvandewaterkwaliteit
terplaatsevereist,omdatverschillendetechniekenopbasisvaneenbekendewaterkwaliteit tegenelkaarwordenafgewogen. Als
dezegegevensnietbeschikbaarzijn, kunnen
alleenuitspraken wordengedaanvoorgemiddeldesituaties(watkosteengemiddelde
grondwaterzuivering,watkostontharding?).
Dit is veelalhetgevalbijbeleidsstudiesen
langetermijn plannen.
Inditartikelwordthetnutvandekostenkentallengeschetstaandehandvandrievragendieveelalinbeleidsstudiesaandeorde
zijn:
Opwelkeschaalis drinkwaterproductie
hetgoedkoopsteperkubiekemeter?
Overwelkeafstand kandrinkwater
wordengetransporteerd alsdaarmeeeen
extrazuiveringsstapwordtuitbcspaard?
Opwelkeschaalisspoelwatcrhergebruik
vanuitkostenoogpunt efficiënt?
Standaard afweging van kosten
Metbehulpvandekostenstandaardkan
eenvoudigeenproductiekostprijs ineuroper
kubiekemeterwordenberekend,uitgaande
vangemiddeldeprocesparameters.Doorde
productiekostprijs volgenseenstandaard

Inafbeelding 2zijndeberekendekosten
weergegeven.De geïnstalleerdezuiveringscapaciteit bedraagtop dagbasissteeds1,6maal
degemiddeldejaarcapaciteit (max. dag/gem.
dag=verhoudingzomer/winter).Voorgrondwateris de grondwaterbelasting (17 eurocent
perkubiekemeter]opgenomen indeproductickostpnjs.

opbouwuit terekenen,wordtvergelijkbaarheidnagestreefd vande productiekostprijs
voorverschillende varianten.
Deindehiernageschetstevoorbeelden
berekendeproductiekostprijs iseeuwigdurend,
watwilzeggendatop basisvandezekostprijs
debedrijfsmiddelen eeuwigdurend instand
kunnenwordengehouden.Daarbijwordteen
jaarlijkse annuitaireafschrijving berekendmet
de gemiddeldetechnischelevensduuren

Ajb.

Uitdeberekeningen blijktdatbij eenjaarcapaciteit bovenvijfmiljoen kubiekemeter
nietofnauwelijksmeerschaaleffecten optreden.Diteffect treedtzowelopbijgrondwateralsbijoppervlaktewaterzuiveringen. Elementendiehetschaaleffect veroorzaken,zijnvooraldeelementen meteensterkcivieltechnisch

Gevolgde processchema'svoordezuiveringvan oppervlaktewater, grondwaterenzeewater.
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laireelementen (mcmbraanmodules) isdeproductiekostprijs onafhankelijk van de grootte
vande reinwaterproductie. Vooralde voorgeschakelde snelfiltratie veroorzaakt de schaaleffecten bij deproductie van drinkwater uit zeewater.
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Transport versus zuivering
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Reinwaterproductie in min. m3/jaar
ÀOppervlaktewater (via infiltratie, inci. belasting en infiltratie-aftrek)
• Grondwater (incl. belasting)
• Zeewater

A/b. 2:

Kostenzuiveringoppervlaktewater,grondwaterenzeewater.
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Bestaande productielocaties moeten soms
worden uitgebreid met een aanvullende zuiveringsstap,vanwege kwaliteitsproblematiek.
Eenalternatiefkan dan worden gezocht in het
transporteren van water dat 'over is'op een
locatiewaar dezekwaliteitsverbetering niet
noodzakelijk is.Destandaard kentallen kunnen worden gebruikt om de maximale afstand
te berekenen waarover transport in een dergelijke situatie nogrendabel is.
Inafbeelding 3 zijn de productiekostprijzen weergegeven vandrie vaak voorkomende kwaliteitsuitbreidingen op productielocaties:
ontharding en carry-over filtratie,
actief-koolfiltratie en UV-desinfectie,
nanofiitratie in50procent deelstroom
(voor bijvoorbeeld kleurverwijdering van
20naar 10mg Pt/l,exclusiefconcentraatbehandeling en -lozing).
Daarnaast isdedistributiekostprijs weergegeven van transport over een afstand van25
kilometer.

R e i n w a t e r p r o d u c t i e in m i n . m V j a a r
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• Ontharding + carry-over filtratie

• Transport over 25 km. + transportpompstation

XAktiefkoolfiltratie + UV

A Nanofiitratie in 25% deelstroom

Bijeenjaarcapaciteit boven vijf miljoen
kubieke meter treden ookbij dezedrieprocessen niet ofnauwelijks schaaleffecten op.

Kostenadditionelezuiveringsprocessen.
Dedistributiekostprijs voor transport over
25km laatzien dat het kostprijstechnisch
gunstig kan zijn om, mplaatsvan tezuiveren,
binnen een straal van 25km tezoeken naar
capaciteit diealleen getransporteerd hoeft te
worden engeen extra zuivering behoeft. Boven
de25km worden dekosten voor transport al
sneltehoog.Overigens isbij deze beschouwing
niet uitgegaan van weg-,spoorwegofwaterkruisingen.Zodra daar sprakevan is wordt
transport reeds binnen een kleinere straal
onrendabel.
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Op welke schaal is spoelwaterhergebruik concurrerend?
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Reinwaterproductie in min.m3/jaar
• Spoelwater-hergebruik

Aft).4:

I Exploitatiekosten grondwater (incl. belasting)

Kostenspoelwaterhergebruik.

karakter (snelfdtratie, actief-koolfiltratie): voor
grootte van het werk.Bij zeewaterontzouting
dergelijke elementen zijn deaanloopkosten
treedt het schaaleffect in veelmindere mateop:
relatiefhoogen minder afhankelijk van de
doordat gebouwd kan worden in sterk moduH
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Tot slot isin afbeelding 4de productiekostprijs weergegeven van het produceren van
drinkwater uit spoelwater.Daarbij wordt uitgegaan van een buffer, vlokvorming, lamellenbezinking, snelfdtratie en UV-desinfectie.Als
bron geldt hier het vuilespoelwater dat vrijkomt bij drinkwaterproductie uit grond- of
oppervlaktewater.
Bijspoclwaterhergebruik ishet schaaleffect sterker aanwezig,doordat voor een

PLATFORM

drinkwaterproductie op relatiefgrote schaal
een installatie voor hergebruik van spoelwater
nog steeds relatiefbeperkt van omvang is.

U:

Spoelwaterhergebruik levert bij grondwater het voordeel opdat bespaard kan worden
opdegrondwaterbelasting. Daarnaast wordt
bespaard opdeexploitatielasten van de grondwaterzuivering, deze bedragen circa tien eurocent per kubieke meter. Spoelwaterhergebruik
isdus (gemiddeld genomen) concurrerend met
grondwaterzuivering, opgrote productielocaties (meer dan tien miljoen kubieke meter).
Ten opzichte van drinkwater geproduceerd uit
oppervlaktewater, isdrinkwater geproduceerd
uit spoelwater niet concurrerend, doordat in
dat geval niet wordt bespaard opde grondwaterbelasting.Veelalwordt om andere reden
welovergestapt ophergebruik, met name om
lozing van afvalwater te beperken en het nuttig kunnen inzetten van het slib.*
Overzichtvan hetterrein vanWaterproductiebedrij/Heel, één van86cjeé'valucerde bouwprojecten.

advertentie

Water...

stof tot nadenken!
s
Water is kostbaar. 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 ons op.
Want Logisticon ontwikkelt financieel
renderende oplossingen van het zuiverste
water.

Logisticon WaterTreatment b.v.
Energieweg2,IndustrieterreinGelkenes
Postbus38,2964ZGCroot-Ammers
Tel: 0184 -6Ü8 260, Fax: 0184 - 608 280
E-mail:into@logistieon.com

www.logisticon.com
Proceswater
Afvalwater
Grondwater
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