ACTUALITEIT

PROF. IR. J. VANDIJK TIJDENS OFFICIËLE OPENING VAN
WATERPRODUCTIEBEDRIJF HEEL:

"WML investeert in
unieke combinatie
oppervlakte- en
grondwater"
Op2j meivonddeofficiële openingplaatsvanWaterproductiebedrijfHeel.Ulaseruitgebreidover
indevorigeH,0. Eénvandesprekerstijdensdeopeningwasprof. ir.J.vanDijk.Hijging inopde
nationale betekenisvanWPH. Wat LSerzobijzonder aanditprojectenkosthetnieterg veel?Volgens
VanDijk kentWPH eenaantal bijzonderheden waaropWaterleidingMaatschappij Limburgterecht
trotsmagzijn.Hijnoemtvijfpunten.

Meerdere,bewaakte bronnen
Indenormale bedrijfssituatie isdeMaas
debron.Waterwordt uit het Lateraalkanaal
opgepompt naar hetanalysedeelvan het
waterbekken deLangeVlieter.WPHkent
echterdeuniekesituatiedatvoorzienisin
tweereservebronnen,diebij noodgevallen
ingeschakeld kunnen worden.Viaeenhevelleidingkanopeenpaarmeterdiepte water
inhetbekkeningelaten worden uitdenaastgelegenBoschmolenplas.Dezediepegrind-

plasstaatevenmin inopenverbinding met
deMaasendewaterkwaliteit isgunstigdoor
deinvloedvanregen-enkwelwater.Voor
extremecalamiteiten ishet bovendien
mogelijk terplaatsevandeputtenvelden
diepgtondwatertewinnenendusvolledig
onafhankelijk vanhet oppervlaktewater
tochdrinkwater teproduceren.
Naastdereservebronnen isin hetontwerpextrazekerheidgerealiseerd doormaximaleaandacht tebesteden aandebewaking

HetwaterbekkenDeLernteVlieter(foto:MareSchotsMCMProductions).

enbeheersingvandekwaliteit vanhet
Maaswater.Zowordtdekwaliteit van het
ingenomen water bijhet innamepompstation volcontinu gecontroleerd metde
modernste chemischeenbiologischebewakingssystemen.Bijonvoldoende kwaliteit
wotdtdeinname stopgezet.Tenslotte wordt
hetwater niettechtstreeks inhet waterbekkeningelaten, maarviaeenseparaatanalysebekkenmet eenminimale verblijftijd van
éénweek.Wanneerde laboratoriumresultatendaartoeaanleidinggeven,kanwater uit
hetanalysebekken teruggespuid worden
naardeMaas.

Drinkwaterbekken èn kunstmatige infiltratie
IndeBrabantseBiesboschliggenal
waterbekkens.Kunstmatige infiltratie
wordt reedsvooralindeduinen toegepast.
WPHkentechterdeuniekecombinatievan
bekkenèninfiltrarie. Hierdoor wordende
voordelenvanbeidesystemen gecombineerd:biologischezelfreiniging, voorraadvormingenafvlakking vanvariatiesinde
watetkwaliteitinhetbekkenén verwijderingvanmicro-organismen en aanzienlijke
verbeteringvandewaterkwaliteit doorde
kunstmatige infiltratie.
HetMaaswatet verblijft ongeveereen
jaar inhetbekken,waardooreenenorme
kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd.
Eenkunstmatige bellenbeluchting ondersteunt debeheersingvandealgengroei.Vervolgensinfiltreert hetwaterindebodem,
waarbij alleschadelijke bacteriënenvirussenwordenafgefiltteerd inhetfijne zandpakket.Tijdens dereisdoordebodem benadertdekwaliteit vanhetwaterdievan
grondwater, temeerdaar mengingmet
natuurlijkgrondwater optreedt.

Natuurlijke zuivering
Hetopgepomptewater wordr inde
installatieopnatuutlijk wijzegezuiverd.
Hetwater wordtallereerstbelucht om zuurstofintebrengen.Daarnaworden ijzer,
mangaan enammonium verwijderd in
zandfilters.Vervolgenspasseerthetwater
actiefkoolfilters, diealsbarrièretegenorganische(micro)verontreinigingendienen.
Tenslottevindteen veiligheidsdesinfectie
metUV-lampenplaats.
Hetgebruikvanchloorenanderechemicaliën isoverbodigdoordat allepathogène
micro-organismen reedsinhetbekkenen bij
deinfiltratie indebodemzijn verwijderd.
Doordeuniekesysteemopzet met meerderebarrièresishetdusmogelijk omkwalitatiefhoogwaardigdrinkwater teproduceH2O

renzondergebruik temaken vanchloor
en/ofandere chemicaliën.

Koppelnet met grondwaterpompstations
"Hetmeestuniekeaandeopzetvan
WPHvormtdekoppelingaande bestaande
grondwaterpompstations. Meteengrote
ringleiding wordthetoppervlaktewatet
gelevetdindereinwaterkelders vangrondwaterpompstations innoord-en middenLimburg.Opdezewijze worden meerdere
vliegenineenklapgeslagen:sterke reductie
vandegrondwaterwinning opdepompstations,extrazekerheiddoordat het grondwateralsreservebeschikbaar blijft, gebruik
makenvanbestaande opslag-en distributieinfrastructuut eneenlagerepiekfactor en
duslagerekostenvootWPH.Infeite lijkt
dezeopzetheteivanColumbus;grondwater
enoppervlaktewatet worden beideingezet
waardoordevoordelen vanbeide bronnen
worden gecombineerd".

Kwaliteit op alle fronten
"HoewelalleNederlandse drinkwaterbedrijven kwaliteit hooginhetvaandelhebbenstaan,iseencomplimentaanhet adres
vandeWMLtochwelopzijn plaats.De
geheleopzetvanhetproject ademteengeest
vankwaliteit,betrouwbaarheid en duurzaamheid uit:desysteemopzet metvelebarrièresenzekerheden,hetontwerp waarbij de
Nederlandse kennisisgemobiliseerd,de
realisatiemetduurzameen kwalitatief
hoogwaardigemarerialen,deintegratievan
debelangenvannatuut enrecreatieende
aandacht vootpubliekscommunicatieen
voorlichtingovetdrinkwater".

deelnemende bedrijven), hetgeen aanleiding
zoukunnenzijn totdevtaag"Kanhet niet
goedkoper?".

drijfHeelleekhetmeaardigomeenvergelijkingtemakenvandekostenvanWPHmetde
voorWMLtraditionele grondwaterwinning".

Omdezevraagtebeantwoorden ishet
goedomalleteersrintegaanopde factoren
diedekostprijs vandrinkwatet bepalen:
belastingen, exploitatie-en kapitaalskosten.
VootWMLbedtagen dekosten,gebaseetdop
debenchmark 2000,omgerekend naareuro's
engecorrigeerd voorde belastingtarieven

WPHisontworpen inhet kader vanhet
provincialebeleidomdegrondwaterwinningte reduceren met 20miljoen kubieke
metetperjaar. Hetaantalpompstations ligt
optien.Decapaciteitperstuk bedtaagt twee
miljoen kubiekemetetperjaar.Deopzetis:
winning,beluchting,snelfilttatie, reinwaterpompstation.
Omeengoedevergelijkingsbasis te
nemen,zijn vervolgensde(theoretische)
kosten vangrondwaterproductie opdeze
basisgeraamd conform de gestandaardiseerdemethodiek vanhetKostenhandboekDHV
Watet.Deresultatenzijn weetgegeven in
afbeelding 1.

van 2002:

-

belastingen
exploitatiekosten
kapitaalskosten
rotalekosten

0,37euro/ms
0,64euro/mJ
0,64euro/m3
1,65euro/m'

Omgerekend naareenhoofdelijk verbruik van 130litetkomendekosten neerop
0,20europerpersoonperdag,hetgeenverklaartwaaromdegemiddelde consumenr
zichernietdruk overmaakt.
"Hoewelditeenlaagbedragis,kanhet
interessantzijn eensnadertekijkennaarde
'beïnvloedbaarheid' vandezekosten.Zoishet
duidelijk dateenwaterleidingbedrijf weinig
gripzalhebbenopzakenalsBTWendrinkwaterbelasting,maarwellichtzoude
bedrijfsvoering welgoedkoperkunnen.Inhet
kadervandeopeningvanWaterproductiebe-

Dekostenvan Waterproductiebedrijf
Heelkunnen uiteraardgebaseerd wordenop
hetwerkelijk gerealiseerdeproject, oftewel
eencapaciteitvan20miljoen kubieke metet
perjaar endeopzet:bekken,inftlttatie, winning,beluchting,snelfilrratie, actierkoolfilttatie,UV-desinfectie, reinwatetpompstation,transportleiding. Dewerkelijk
gerealiseerde kostenzijn weergegeven in
afbeelding 2.

Kostprijs drinkwater kleinschalige grondwater pompstations
(2minmsperjaar,lineaire afschrijving 30jaar)
Renteen afschrijvingen
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Te hoge kosten?
"Indezetijd staandekostenen performancevanwaterleidingbedrijven voortdurend indebelangstelling,onder meerdoor
deonderlingevergelijking indeVEWINbenchmark. Deze'ranglijst' heeft eenenotm
psychologisch effect; allebedrijven willende
bestezijn, hetgeeninditgeval natuutlijk
betekentdegoedkoopste".
DegemiddeldeNederlander maaktzich
nietechtdrukomdekosten van drinkwater.
DezuinigeNederlander weetdat dtinkwater
velemalengoedkopet isdanflessenwateren
profiteert daarookvan,zoalsblijkt uitde
relatiefzeerlageconsumptie aan flessenwatetin Nederland.
Indebedrijfstak isdeaandacht voorde
kostprijs deafgelopenjaren echtetsterktoegenomen, met namedoordeonderlinge
bedrijfsvergelijking indebenchmark.
WatetleidingMaatschappij Limbutgstaat
opdezeranglijst opde 13eplaats (vande15
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Kostprijsdrinkwater WPH(indicatief)
(20min rrrVjaar, lineaireafschrijving 30jaar)
Renteen afschrijvingen
D Exploitatie
Belastingen

Kan het goedkoper?
Uitafbeelding 1 en2blijkt eenopmerkelijkeovereenkomst tussendekostenvan
Waterproductiebedrijf Heelendegrondwaterpompstations:inbeidegevallen blijken
dekosten insterkematetijdsafhankelijk. Na
eeninvesteringzijn dekostenvoorrenteen
afschrijving hoog,waarnadezekosten inde
loopvandetijd sterkdalen(mede afhankelijk vandegebruikte methodevan afschrijvingenfinanciering). Eenduidelijke conclusieisdanookdatde(kapitaals-,maar
daarmeeookdetotale)kosten vandrinkwatervoorziening insterkemate afhankelijk
zijn vandeouderdom vandeinstallaties.
Oude,afgeschreven installaties zijn relatief
goedkoopennieuwe,moderne installaties
zijn relatiefduur. Hoewelditeennogalvoor
dehand liggendeconclusie lijkt, ishet frap-

pant dat hiermeegeenrekening gehouden
wordt indebedrijfsvergelijking volgensde
benchmark!
"Infeite betekent ditdat vooruitstrevendebedrijven als Waterleidingmaatschappij
Limburg indebenchmarkworden benadeelddoordat hun hogere kostenniet wordengecorrigeerd voordekortere levensduur.
ChrisBrugginkvanHydron Midden-Nederland heeft omdezereden inhetverledenal
eensgepleit voorhetinvoeren vaneen handicapindebenchmark teneindedevermijdendatbedrijven wordengestraft voor hun
noodzakelijke investeringen.VoorWMLis
hetzonneklaar dat hetontbreken vanzo'n
handicapdereden isvoorhaarrelatieflage
positieopderanglijst;WMLinvesteerdede
afgelopenjaren namelijk fors indemoderniseringvanhaarinfrastructuur met grote

projecten alsWPH,Roosteren,deBeitelen
IJzerenKuilen.

hembetreft ookandere waterleidingbedrijven klanten inLimburgkunnen wer-

plaatsvandetraditionelechampagneeen
glaasje'Heel-water'voorgeschoteld,zodat
hetgezelschapzelfkonconstateren dater
nietsmisismethettotdrinkwater gezuiverdeMaaswater.Behalveeen waterproductiebedrijfmoetHeelindetoekomst ookdienst

Uitafbeelding 1 en2blijkt ook duidelijk
datdeverhogingvandekosten van tijdelijke
aard is.HoekanWMLhaarfinanciëleresultaatnogbeïnvloeden alsde investeringen
eenmaalgedaanzijn?Hetantwoord kan aan
beidenzijden vandebalansgevonden worden:door het verhogenvande inkomsten
door waterafzet bij nieuweklanten, bijvoorbeeldbuiten heteigen voorzieningsgebied,
éndoorhetverlagenvandekostendoor
mindergrondwaterbelasting tebetalen.
"Het lijkt erduszowaaropdatdegrondwaterbelasting inderdaad een regulerend
effect heeft enstimulerend kanwerkenopde
beperkingvanhetgebruikvan grondwater.

Koninklijke goedkeuring
Tijdens deofficiële openingvanWaterproductiebedrijf HeelkreegWML-directeur EdHulshofvanHansvanDijk eenwel
héélbijzonder certificaat overhandigd:een
koninklijke goedkeuring vanhet ontwerp
vanhetbedrijf, ondertekend door kroonprinsWillem-Alexander.Dekroonprins
bleekuitgebreid tezijn ingelicht overhet
ontwerpendevoor-ennadelenvanhet
nieuwewaterproductiebedrijfendaar zijn
goedkeuringaantehebbengegeven.

Spectaculair
Despectaculaireopening,metsteltlopers,muzikanten envuur,wasvoorbehoudenaaneenselectgezelschap.Behalvedoor
HansvanDijk werdendegasten toegesprokendooronder meerWML-directeurEd
HulshofenCommissaris vandeKoningin
('gouverneur'volgensdeLimburgers)Van
VoorsttotVoorst.Delaatstestiptede
mogelijkheid aanvoorWMLomwaterook
buiten deprovinciegrenzen aftezetten.
Hij merkteerwelmeteenbij opdatwat
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'Heel-water'
Tijdens deopeningkregendegasten in

VanuitLimburgzaliniedergevalsrraks
jaarlijks zo'ntweemiljoen eurogrondwaterbelastingminder naardekasvanderijksoverheid stromen".
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DUITSLAND VREEST OVERLAST D O O R OVERLOOPGEBIEDEN I N
NEDERLAND

De moraal van het verhaal
"DeWMLheeft eenuniekprojectgerealiseerd waaropzij trotskanzijn. WPHzal
dekomende50jaareengrootschaliganker
vormenindedrinkwaterinfrastructuur van
zuid-Nederland. Herproject heeft een aantal
uniekekenmerkendiegarantstaanvoor
Topkwaliteitopallefronren. Hetisdaarmee
hetvisitekaartje vandeWMLendeNederlandsewatersector", f

DerdeHoogwaterconferentie NederlandDuitslandgeensucces

prof!ir.J.van Dijk

gaandoenalsinformatiecentrum over
water,waarbij ondermeer aandacht
besteed wordtaandewaterketengedachte.
Waterproductiebedrijf Heelmoet,zovindt
WaterleidingMaatschappij Limburg,een
visitekaartje vormennietalleenvoorhet
LimburgsewaterbedrijfmaarookeenbeetjevoordeheleNederlandse watersector.

Trots
WML-direcreurEdHulshofwas begrijpelijkerwijs trotsophetnieuweproductie-

bedrijfenlietdatookdoorschemeren in
zijn toespraak.Hoeweldewerkzaamheden
nogniethelemaalafgerond zijn (erwordr
noggewerktaanhetdistributienetwerk),is
Hulshofervan overtuigd dat met debouw
vanhetWaterproducriebedrijf HeelWML
voorminstens dekomende50jaar zorgkan
dragen voorbetrouwbare en professionele
leveringvan drinkwater.
Foto's:MareSchols,
MCM Productions

DederdeHoogwaterconferentie, dieop23 meiinArnhemplaatsvond, heeftonenigheidopgeleverd
tussenNederlandenDuitsland overdenoodzaakvannoodoverloopgebieden inNederland.DeDuitsevertegenwoordigersmaaktenduidelijk bang tezijndatnoodoverloopgebieden langsdegrensvoor
overlastinDuitslandzuilengaanzorgen. Deverantwoordelijk ministervanNordrhein-Westfalen,
BärbelHöhn,endeGeldersegedeputeerdejohandeBondtstaantegenoverdemissionairstaatssecretarisMoniquedeVries,dievindtdatmaatregelenbinnenNederlandnoodzakelijkzijn.Doordeonenigheidstaatdesamenwerking inhetRijngebiedonderdruk.
Sindshet hoogwater in 151515hebben
Nederland enDuitsland intensiefsamengewerkt ophetgebied van rivierverruimende
maatregelen.Nederland wilenkelegebieden
langsdegrens aanwijzen alsnoodoverloopgebiedvoorextreem hoogwater.Voorde
Duitsedeelstaatminister Höhn isdit echter
onbespreekbaar,omdatzijverwachtdatde
gebieden,alsdezeonderwater wordengezer,
veeloverlastzullenopleveren voorNordrhein-Westfalen.OokdeGeldersegedeputeerdeDeBondtzietmeer ineenfinanciële
bijdrage vanNederland bijdeaanlegvan
noodoverloopgebieden inDuitsland.VolgensDeBondtzouinNederland minder
wateroverlasr optredenalsbovensrrooms bij
deRijn aleennoodoverloopgebied wordt
aangewezen.Hijdenktaaneen waterbekken
indezuidelijkeDuitsedeelstaatHessen.De
waterstand bijLobithzouhierdoor tot70cm
kunnen dalen.Miljardeninvesteringen voor
noodopvangebieden inNederland worden
danveelminder noodzakelijk, meenthij.
Höhn ishierniet meeeensenverwijtDe
Bondtdat hijdeNederlandse problemen
afschuift opDuitsland.

haaradviesuitgebrachr.H 2 0 besteedt hieraaninhetnummer van i4Juni uitgebreid
aandacht.)
AlsNederland daadwerkelijk noodoverloopgebieden langsdeNederlands-Duitse
grensaanwijst, zalDuitslanddijken langs
dezegebiedenleggen,aldusHöhn.Dat geeft
groteproblemen voordenaruurontwikkelinglangsdegrens.Dezegebieden horen bij
deEcologischeHoofdstructuur. Höhnzalin
geengevalmeewerkenaandeNederlandse
plannen alsdieoverlastopleverenvoor
Nordrhein-Westfalen.Zeneemt hetNederlandookkwalijk darhetdedeelstaat niet
heeft betrokken bijdestudieendedaaropvolgenderesultaten vandeCommissie
Luteijn.Devoorzitter vandecommissie,
D.Luteijn,zouinbesloten kring hebben
gezegddat hijproblemen metdeDuitse
overheidverwacht. f

Digitale foto's
DeVriesophaar beurtzietnietsindeze
plannen.Heteffect vaneennoodoverloopgebiedinDuitsland istegendetijd dat het
Rijnwater inNederland komtalverdampt,
meent dedemissionair staatssecretaris.Zij
vindtdatNederlandzelfmaatregelen moet
nemenenheeft daaromdeCommissie
Luteijn opdrachtgegeveneenaantalmogelijkenoodoverloopgebieden in Nederland
aan tewijzen. (Netnahet terpersegaanvan
ditnummer heeft deCommissie Luteijn

Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto'smoetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!

