Een grenzeloos waterleidingbedrijf
Voordracht uit de 48e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening, 'Drinkwater in Nederland: natuurlijk het beste?', gehouden aan de TU Delft op 5januari 1996

Rond 1890 wordt de ritssluiting ontdekt,
net als drinkwater ook zo'n produkt met
lange life time cyclus en met nauwelijks
nog innovatie. Toch brak dit produkt pas
tijdens de beide wereldoorlogen door: ± 40
jaar later. Zo langzaam gaan veranderingen
dus (ook al blijken die structureel een
nieuw pad).
Is er een kans dat dit ook voor waterleidingbedrijven geldt? Er zijn grenzeloze
mogelijkheden. Voorwaarde daarvoor is dat
er verder wordt gekeken dan de traditionele markt groot is.
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Samenvatting
Door het wegvallen van grenzen - zowel letterlijk als figuurlijk - is een diversificatie van bronnen, produkten en markten mogelijk, zelfs voor Nederlandse waterleidingbedrijven. Op de traditionele huishoudelijke drinkwatermarkt is bij hoger
wordende tarieven een diversificatie denkbaar.
Veel sterker speelt echter de diversificatie op de industriële markt: en zelfs het
waterspoor blijkt daar haalbaar.
Aan de hand van een aantal cases wordt aangegeven dat internationale waterhandel
perspectieven biedt.

voor consumptie gebruikt. Indien water
schaars wordt, is de vraag gerechtvaardigd
of de levering van al het leidingwater
op het niveau van drinkwaterkwaliteit
economische verantwoord is'.

leidingbedrijven die grijswatersysternen
niet op de markt?
We krijgen dan de volgende produktmarkt-combinaties:

Zouden er mogelijkheden zijn voor grijs
water voor de huishoudelijke markt? 'Nee'
roept de waterleidingwereld consequent.
Toch is het aantal experimenten en publikaties opmerkelijk.

Het gaat dan over een bedrijf dat met zijn
kerntaak 'water' business probeert te
zoeken.
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Wateropvangsysteem bespaart drinkwater
Mortage

Huishoudelijke markt
De traditionele thuismarkt van het waterbedrijf is de huishoudelijke drinkwatermarkt.
Een statische verzadigde markt, monopolie
- dus beschermd - en dan nog eens
produkt dat een life time cyclus lijkt te
hebben van oneindig.
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Toch merkt de heer Verheijden in de
vorige vakantiecursus op dat de WBEbronwatermarkt reeds een marktwaarde
vertegenwoordigde van 17 miljoen gulden
('het wonder uit de fles').
De aanval van bronwater op de gevestigde
drinkwatermarkt lijkt overigens in
Nederland niet al te serieus, geen bedreiging dus, overigens (voor de liefhebbers)
wel een kans.
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Het TIAS-rapport van TWM constateert:
'Slechts 2% van het geleverde water wordt

Nu wellicht nog niet haalbaar (alleen voor
freaks), maar als het financiële waterspoor
zijn ingang zou doen, kan het volgende
beeld ontstaan:
-

waterprijs
waterverbruik per huishouden/jaar
potentieel grijs
besparing
terugverdientijd

± 4 à 6 gld/m 3
150 m 3 /j
5 0 m 3 /j
200 tot 300 gld/j
± 10 jaar

'Te lang' zal de waterleidingwereld zakelijk
oordelen, maar daarna is wel de vraag
wat de terugverdientijd is van dubbel glas,
HR-ketels en spaarlampen. Even lang of
zelfs langer, maar die hebben wél een
aanzienlijk marktaandeel behaald. Waarschijnlijk is dat deze ontwikkelingen geen
aardverschuiving teweeg zullen brengen,
maar wel de groei eruit zullen halen.
Overigens: waarom brengen de water-

Uiteraard zal het bronwater van TWM zich
bij succes niet tot het eigen voorzieningsgebied beperken en ook elders verkocht
worden (de WAVIN-pijpen worden
immers ook buiten het gebied van de
WMO verkocht) en die grijswatersystemen
worden dus ook business elders op de
markt.
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Zakelijke markt
Voor die andere grote klantengroep: de
zakelijke markt en industrie geldt dat
diversificatie veel sterker aan de orde is.
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hij vervolgt dan met de zin: 'Daarbij vindt
een bepaalde selectie plaats'.
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Als het de eigen positie ten goede komt,
bijvoorbeeld financieel, qua leveringszekerheid, flexibiliteit of technische infrastructuur, waarom zouden dan die mogelijkheden over de grens niet benut worden.
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Zo ontstaat internationale waterbusiness;
niets nieuws want:

i
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De praktijk van DELTA bewijst dat
inmiddels.
Overigens kan hier verwezen worden naar
de vakantiecursus uit 1994 waar WBE de
waterkraam laat zien en ook de WML
spreekt van A/B- en zelfs C-wateren en
zelfs een gedifferentieerd tarievenbeleid
suggereert.
Bij Delta Nutsbedrijven is dit allemaal
reeds enige jaren aanwezig. Bij stijgende
tarieven (en dat zal gebeuren bij een
succesvolle waterbesparing óf bij het waterspoor óf bij verdere politieke prijsvorming)
zullen substituten ontstaan. Maatwerkoplossingen met maatwerkprijzen. Uiteraard is het bij de industrie mogelijk op
grotere schaal te werken. Dat betekent
dat evengoed ook buiten het eigen voorzieningsgebied gewerkt kan worden.
Dan ontstaat ook de vraag waarom het
water wel in maatwerk bij de klant
gebracht wordt, maar waarom het niet
wordt opgehaald. Via die manier van
denken zijn in het DELTA-gebied in korte
tijd drie afvalwaterzuiveringsprojecten in
studie genomen. Een geïntegreerde afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt in 1996
gebouwd. Het waterspoor ontstaat als het
ware vanzelf.
Met de stap 'achter de meter' komt het
bedrijf in de 'utilities' terecht; binnen, maar
ook buiten het voorzieningsgebied. En dan
ontstaat natuurlijk ook de (privaatrechtelijke) vraag waarom een industrie buiten
het drinkwaterverzorgingsgebied niet
bediend zou worden.
Met de grootschaligheid en met het wegvallen van de grenzen is de vraag waar dan
wel de grenzen liggen.
" W a t e r s t o o r t zich niet aan politieke g r e n z e n "
(uit: M a a s m e m o r a n d u m )

In 1994 en 1995 zijn er exportcontracten
voor levering van drinkwater aan Vlaande-

ren gesloten. Overigens koopt DELTA
aanzienlijke hoeveelheden ruwwater uit
Vlaanderen in.
In die onderhandelingen concurreerde
DELTA tegen de AWW en de Brusselse.

Intermezzo:
Wat kost watertransport eigenlijk?
Eentheoretische oefening.Als ik uitga
van 75%bezetting en hoeveelheden van
5 miljoen m3/j kost transport van water
ongeveer 1et/ m3/j/ km1.

1. In 1574 was het de Nederlander Peter
Morris die Londen aan drinkwater vanuit
de rivier hielp. Commercieel als ze toen
nog waren werd de uitvinding waarmee hij
dat deed onmiddellijk gepatenteerd. Het
leverde hem een contract op voor 500 jaar
voor 10 shilling per jaar, hetgeen nu weldra
in 2082 afloopt.
2. Dichter bij huis was het juist de Duitse
firma Francke die de Zuid-Bevelandse
watertorens neerzette en het systeem
exploiteerde. In de oorsprong was er dus
wel internationalisatie, die pas later uitgebannen werd.

grootschalig w a t e r t r a n s p o r t
1 et / (m 3 /j) / k m '

Datwil zeggen dat in een straal van 100km
rond de Biesbosch industriewater leverbaar
is onder de 1,40 gld/m3, waarbij de prijs
bijna rechtevenredig stijgt met deafstand.
Voor drinkwater is het vaste deel perm3
uiteraard hoger, maar het idee is hetzelfde.
Die cirkels rond grootschalige produktieeenheden kun je dus ook trekken voor
bijvoorbeeld de Braakman of Oeligem bij
Antwerpen,of Rotterdam.
Datgeprojecteerd op een kaart met de
drinkwatertarieven geeft een aardig beeld
waar mogelijkheden zijn.
Letwel:Uiteraard zijn hierbij velecomplicaties:tariefnuances, klantverbruikskarakteristieken, overcapaciteiten etc, die
tot lagere tarieven kunnen leiden en in
eenverzadigde markt met bestaande infrastructuur dominant zijn!

Dan blijkt dat als water zich niet aan
grenzen stoort, net zo goed water uit
Antwerpen ingekocht kan worden en dat
dat wellicht elders weer verkocht kan
worden. De Zeeuwse uienhandel koopt
soms uien in Polen en verkoopt ze een
halfjaar later terug. So what?
Wijlen ir. C. van der Veen sprak hier in
1979: 'De wereld is gebaat bij verscheidenheid en niet met uniformiteit. Zo is het
ook in de natuur. De natuur is vol strijd.
Die heeft een duidelijke betekenis. De
strijd is voortdurend confronteren van
ontwikkelingen'.
Tot zover klinkt het waarschijnlijk wel
aardig voor de waterleidingbedrijven, maar

Slepen met water is volgens de gevestigde
orde niet mogelijk. Is dat wel zo? Dreigt
hier niet het ritssluitingsyndroom?
U kent die droomverhalen wel: van water
dat in zakken achter sleepboten uit Noorwegen gesleept wordt: richtprijs 1,50 à 2,00
gulden franko aan de wal. Het Biesboschwater getransporteerd naar Zeeuws-Vlaanderen kost integraal bijna hetzelfde.
Voor leveringszekerheid, calamiteiten en
piekverbruik (Zeeuwse eilanden, Wadden)
biedt dit creatieve oplossingen.
Overigens wijzen Noorse studies uit dat
met een 300 bar leiding 60 miljoen m 3 /j
tegen een marktprijs van 2 à 2,50 gulden
te leveren is in de Noordelijke kust van
Nederland en Duitsland. NB: 'Marktprijs'
omdat dit soort bedrijven geen kostprijzen
vertelt ...
Resulterend ontstaat het beeld op de
volgende pagina.
Dit leidt tot goed en slecht nieuws voor de
waterleidingbedrijven.
Er zijn zeker kansen voor grensverleggend
werk, dat blijkt wel. Dat is het goede
nieuws.
Daar zal durf, creativiteit en visie voor
nodig zijn (en financiële slagkracht).
Nu het slechte nieuws. De basismarkt van
huishoudens, de captive users, zullen de
nieuwe activiteiten slechts onder bepaalde
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WMO onderzoekt
bodemverontreinigingen
waterwinningen
De Waterleiding Maatschappij Overijssel
NV (WMO) is onlangs gestart met een
onderzoek naar bedreigingen voor de
kwaliteit van het op te pompen water in
al haar grondwaterbeschermingsgebieden.
Het drinkwater dat de WMO levert, is
zonder meer betrouwbaar. Dit ondanks
de vele vermoedelijke en meerdere
bestaande bodemverontreinigingen rond
de 23 waterwinningen. Deze verontreinigingen zijn een erfenis uit de afgelopen
decennia.
Om de drinkwaterkwaliteit optimaal
te houden, is de WMO actief op zoek
gegaan naar bedreigingen voor het grondwater in haar gebieden. Met name vuilstortplaatsen, verontreinigingen bij
bedrijven, bestrijdingsmiddelen en
bemesting kunnen een bedreiging voor
de grondwaterkwaliteit zijn. De WMO
voert uiteraard altijd al voortdurend
controles uit op de kwaliteit van het
water op haar pompstations, maar ook
in het leidingnet en bij de afnemers.
Risico's
Bert Gosselink, projectleider bodemverontreinigingen bij de WMO, licht het onderzoek toe: 'Op alle lokaties waar we bodemverontreiniging vermoeden, zoeken we
uit wat in het verleden op die plek
gebeurd is en of er risico's zijn voor het
grondwater. Zonodig nemen we grondof grondwatermonsters.'
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voorwaarden tolereren. Men zal het slechts
accepteren als dat op gezonde
financiële
basis gedaan wordt: commercieel dus. En
dat betekent weer dat over rendementen en
geïnvesteerd vermogen gesproken zal

Bedreiging
Na het onderzoek moet duidelijk zijn of
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steeds belangrijker voor elkaar in het
Integraal Waterbeheer. De AHV wordt
dan ook steeds vaker betrokken in projecten ter verbetering van de waterkwaliteit.
Aan de hand van de visstand concludeert
de AHV dat de kwaliteit van vele wateren
nog niet in orde is. Tijdens het symposium
wordt hierover gesproken door een aantal
regionale water-, oever-, groen- en
visstandbeheerders.

worden. De spanning tussen 'mensen van
't Nut' en 'vermeende privatiseerders' zal
daardoor toenemen,
• •

•

verspreiding van de verontreiniging via
het grondwater een bedreiging voor de
waterwinning kan opleveren. Tot nu toe
zijn 168 lokaties in drie grondwaterbeschermingsgebieden onderzocht.
Van deze lokaties vormen tien lokaties
een actuele en veertien lokaties een
mogelijke bedreiging. Voor de tien
lokaties heeft de WMO al maatregelen
getroffen of wordt nader onderzoek
uitgevoerd.
Maatregelen
In principe is de veroorzaker of de huidige
grondeigenaar verantwoordelijk voor
het opruimen van een verontreiniging.
De WMO aarzelt echter niet om - wanneer
de verontreiniging een actuele bedreiging
van de waterwinning vormt, of de veroorzaker of eigenaar niet meewerkt - zelf
maatregelen te treffen. Achteraf verhaalt
zij de kosten.
Binnen tien jaar wil de WMO de zeventig
meest bedreigende verontreinigingen
gesaneerd hebben. (Persbericht WMO)

Symposium Wateren Visstandbeheer
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging
(AHV) organiseert een symposium over
water- en visstandbeheer. Het symposium
zal worden gehouden op 24 mei 1996 in
een gebouw van de dienst Riolering en
Waterhuishouding aan de Zeeburgerdijk 50
te Amsterdam.
Water- en visstandbeheerders worden

U kunt zich opgeven d.m.v. het overmaken
van f25,- op postgironummer 590499
van de AHV, 1017 ZH Amsterdam, onder
vermelding van Symposium AHV 90jaar.
Het inschrijvingsbedrag dient binnen te
zijn vóór 11 mei 1996.

AQUA-EXPO '97
Vier jaar na de vorige editie wordt AQUAEXPO, de Internationale Vakbeurs voor
Watertechnieken, van 28 tot 30 mei 1997
voor de negende maal georganiseerd in
Paleis 7 van Het Tentoonstellingspark van
Brussel.
In vier jaar tijd is een globaal beheer van
de watercyclus in onze maatschappij en in
ons dagelijks leven meer dan ooit belangrijk geworden. Op de vooravond van de
21ste eeuw zijn de investeringen en de
technische watermarkten een van de meest
dragende sectoren.
De exposanten van AQUA-EXPO zijn
fabrikanten, importeurs, vertegenwoordigers, ingenieurskantoren, laboratoria enz.
Zij zullen de nieuwste technologieën en
materialen voorstellen die voorhanden zijn
voor de wateropvang en waterproduktie
(bewerking tot drinkwater), het transport
(aanvoer en opslag), de distributie (leidingen, watermeters, vervoer van drinkwater
enz.), het transport van vloeistoffen in
gebouwen en de 'process water' industrie,
de verpakking van water voor professionele
toepassingen, de verzameling, bewerking
en afvoer van huishoudelijk en industrieel
afvalwater, de recycling en het hergebruik
van water en de verwerking van slib.
Nadere inlichtingen: Internationale
Jaarbeurs van Brussel, Olivier Ciaesens,
Exhibition Manager, Belgiëplein,
1020 Brussel, tel: 02/477.04.40.

