Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
Voordracht uit de 49e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Niet alleen drinkwater?!', gehouden op 10januari 1997 aan de TU Delft.

1. Waarom 'water op maat'
Iedere waterleidingingenieur zal bij een
verjaardag in de familiekring wel eens
geconfronteerd zijn met de vraag waarom
we het toilet toch doorspoelen met kostbaar drinkwater.
Achter deze vraag schuilt natuurlijk het
(Hollandse) gevoel dat we zuinig moeten
omgaan met zo'n onvervangbaar natuurproduct. Datzelfde gevoel heeft de overheid
er ongetwijfeld mede toe gebracht om in
diverse nota's het beleidsstandpunt te
verwoorden dat grondwater niet voor laag-
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waardige (industriële) doeleinden mag
worden gebruikt en bij voorkeur voor
de drinkwatervoorziening moet worden
gereserveerd. Nadat het principe van 'water
op maat' jarenlang vooral op papier is
onderschreven, blijkt de laatste jaren dat
een aantal waterleidingbedrijven hier een
markt in zien en als echte ondernemers
aan productdifferentiatie doen door naast
drinkwater ook andere watersoorten aan te
bieden.
Tabel I geeft een samenvatting van de
argumenten die genoemd worden waarom
waterleidingbedrijven niet alleen drinkwater zouden moeten leveren.
TABEL I - Waarom'waterop maat'.
Natuur
Minder verdroging door
vervanging van grondwater
Milieu
Minder energie/afval door
vervanging van drinkwater
Behoud/uitbreiden bronnen
Ondernemerschap
Behoud/uitbreiden afzetmarkt
Vermijden/uitstel kosten
drinkwater

Het spreekt voor zich dat het belang en de
juistheid van deze argumenten nogal zullen
verschillen bij deverschillende alternatieven
voor drinkwater (huishoudwater, regenwater,grijs water, industriewater, demiwater,
landbouwwater, veewater, afvalwater e.d.).
Vanwege de relevantie voor de waterleidingpraktijk wordt in dit artikel de aandacht
vooral gericht op 'industriewater' en 'huishoudwater'.
Qua hoeveelheid gaat het hierbij vooral bij

Samenvatting
Wanneer is 'water op maat' zinvol? Moet een waterleidingbedrijf gaan investeren
om een bestaande klant straks voor een lagere prijs B-water in plaats van drinkwater te leveren? Is vervanging van grondwater wel rendabel? Staat de overheid toe
dat 'industriële grondwatercapaciteit' een nieuwe bestemming als drinkwaterbron
krijgt? Moeten waterleidingbedrijven elkaar 'op de markt' gaan beconcurreren? Aan
de hand van case-studies wordt een overzicht gepresenteerd van de problematiek,
dilemma's en valkuilen. De kleine schaal van veel projecten en de hoge kosten
vormen een belangrijke belemmerende factor. Veelal zal de ontwikkeling van de
(drink)watervraag in relatie tot de beschikbare capaciteit van doorslaggevend belang
zijn.
Aan de hand van praktijkervaringen zullen de kosten en haalbaarheid de komende
jaren duidelijker worden en zal het beleid bijgesteld kunnen worden.

'industriewater' om een substantiële markt.
Onderscheid kan gemaakt worden in:
- drinkwaterverbruik doorindustrie:
168 miljoenm3 in 1991 [8]
Dit verbruik is de afgelopen 20 jaar relatief
constant gebleven doordat het effect van
waterbesparing en technologische vernieuwing zijn gecompenseerd door het effect
van stijgende productie en vervanging van
eigen grondwaterwinning. Overigensgaat
hethierbijdikwijls nietomlaagwaardige
toepassingen envoorcirca70 miljoenm3ook
om drinkwatergeproduceerd uit oppervlaktewater.
- grondwaterverbruik doorindustrie:
206 miljoenm3 in 1991 [8]
Dit verbruik is de afgelopen 20 jaar globaal
gehalveerd door het gecombineerde effect
van waterbesparing, technologische
vernieuwing en vergunningenbeleid van
de provincies. Van hetgrondwaterverbruik
wordt nogeen substantieeldeel, teweten 89
miljoenm3 in 1991,gebruikt voor koeling.
Overigens moet volledigheidshalve
opgemerkt worden dat de industrie ten
dele ook gebruik maakt van brak en zout
grondwater en van oppervlaktewater.
Hierop wordt in dit verband niet nader
ingegaan omdat het op dit moment
beleidsmatig niet interessant is.
De provinciale verdeling van het industriële
verbruik van drinkwater en zoet grondwater is weergegeven in tabel II.
Het grondwaterverbruik blijkt het hoogste
in de provincies Gelderland en NoordBrabant (vanouds is de beschikbaarheid
van zoet grondwater hier een belangrijke
vestigingsfactor voor de industrie geweest)
terwijl het drinkwaterverbruik vooral is
geconcentreerd in Zuid-Holland
(Europoort).
Tenslotte zij opgemerkt dat naast het
waterverbruik door de industrie ook het
waterverbruik van de kleinzakelijke sector
relevant is. Goede statistieken hierover
ontbreken (schattingen bedragen 10-20
miljoen m 3 /a), maar er lijkt de laatste jaren
sprake van een opmerkelijke en onrustbarende stijging van het aantal legale en

TABEL II - Provincialeverdeling 'industriewater'.
Drinkwaterverbruik
industrie
(min mVa)

Grondwaterverbruik
industrie
(min m ' / a )

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

12,1
5,6
2,4
8,0
0,5
24,5
3,8
7,3
52,8
13,3
21,7
16,0

22,6
6,5
12,0
19,2
0,1
60,1
10,9
4,3
8,2
0,4
36,5
24,8

Nederland

168,0

205,6

Bron: CBS (1991),gecorrigeerd voor leveringen
WRK en AVR[8].

illegale boringen in deze sector. Door de
tariefstijgingen van het drinkwater (onder
meer door de ecotax) 'vluchten' veel boeren
en kleine bedrijven naar een eigen winning
van grondwater (waarvoor merkwaardigerwijs geen vergunning vereist is en ook
geen ecotax betaald hoeft te worden). Het
omslagpunt waarbij een eigen winning
rendabel wordt is de laatste jaren gedaald
van 3500 m 3 /a naar 2400 m 3 /a. Hetspreekt
voorzich dat dit eenongewenste ontwikkeling
is,zowel vanuit het oogpuntvan natuur en
milieu alsmetbetrekkingtotrechts(on)gclijkheid enafwentelenkostenvan de openbare
drinkwatervoorziening opde overige
(kleinverbruikers.
Voorzieningen met 'huishoudwater' (dat
wil zeggen een centrale voorziening naast
drinkwater voor het doorspoelen van het
toilet e.d.) zijn in Nederland tot op dit
moment nog niet gerealiseerd, maar staan
wel sterk in de belangstelling voor
verschillende nieuwbouwwijken.
2 Ervaringen 1957-1997
De eerste ervaringen met 'industriewater'
(hiergedefinieerdalsdeleveringdoor
waterleidingbedrijven van water van een andere
kwaliteit dan drinkwater) zijn in Nederland
zo'n 40 jaar geleden opgedaan toen bij
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1957

WRK

1973
1989
1991
1993
1996
1996

WBE
WNWB/DeltaN
DeltaN
DeltaN
WNWB
Waprog

285

Hoogovens, IJmuiden
Crown-van Gelder, Velsen
Havens-West (GWA)
Demiwater AVR
GEP, Bergen op Zoom
Dow, Hydro Agri, Terneuzen
Total, Pechiney, Vlissingen
Shell, Moerdijk
Akzo, Veendam

de aanleg van de WRKI-II al rekening
gehouden werd met de levering van een
'halffabrikaat' voor de industriewatervoorziening van de Hoogovens te IJmuiden
en de papierfabriek van Crown-Van Gelder
te Velsen. Later is ook een aantal bedrijven
in het westelijk havengebied van Amsterdam aangesloten op WRK-water. In 1973
is voorts bij de bouw van de A(fval)V
(erbranding)R(ijnmond) besloten om de
restwarmte te benutten voor de productie
van demiwater en daarmee een aantal grote
industrieën in de Rijnmond te voorzien.
Zoals het overzicht van tabel III laat zien,
zijn er vervolgens gedurende vele jaren
geen nieuwe projecten meer gerealiseerd
totdat vanaf 1989 in Zuid-West Nederland
op initiatief van DeltaN diverse industrieën
van drinkwater zijn overgezet op industriewater. Tenslotte heeft in 1996 de Waprog
een project gerealiseerd waardoor Akzo is
overgestapt van grondwater op oppervlaktewater als grondstof voor de winning van
pekel.
In de afgelopen jaren is de belangstelling

40 miljoen m'/a
10miljoen m'/a
5 miljoen m'/a
7 miljoen mVa
4 miljoen mVa
6 miljoen mVa
7miljoen mVa
2 miljoen mVa
9 miljoen mVa

TABEL III - Ervaringen
industriewater 1957-1997
(gerealiseerdeprojecten).

voor industriewater sterk toegenomen,
enerzijds door de discussies over verdroging en de geplande investeringen voor de
inzet van oppervlaktewater bij de drinkwatervoorziening [1,2, 3] en anderzijds
door de initiatieven van met name DeltaN
[4, 5, 6].Dit heeft geleid tot een ware
hausse aan studies naar mogelijkheden
voor nieuwe industriewaterprojecten, waarbij in dit verband ook 6 afstudeerprojecten
van de TU Delft genoemd kunnen worden
[7 t/m 12].Ook op provinciaal niveau zijn
de mogelijkheden in kaart gebracht [19,
20]. Afbeelding 1geeft een (onvolledig)
beeld van de vele locaties die zijn onderzocht.
Wat hebben depraktijkervaringen ende studies
nu opgeleverd?
Een tweeslachtig beeld.
Aan de ene kant zijn de gerealiseerde
(grootschalige) projecten succesvol. Zowel
de klant als het waterleidingbedrijf zijn
tevreden over het product, de prijs en de
continuïteit in de voorziening.
Afb. 1-Studies naar
industriewater
1992-1997.

AJh. 2 - Industriematerproject Akzo Veendam.

Aan de andere kant komen bij de recente
studies vooral ook veel knelpunten naar
voren.
Te noemen zijn:
1. de kleine schaal van veel projecten;
2. de relatief hoge kostprijs;
3. vragen met betrekking tot kwaliteit/
leveringszekerheid/wetgeving;
4. onduidelijkheid over inzetbaarheid van
vrijgekomen grondwater voor drinkwatervoorziening.
De eerste 2 punten hangen uiteraard sterk
met elkaar samen en leiden tot een aantal
dilemma's bij de introductie van 'water op
maat' die in het volgende hoofdstuk zullen
worden toegelicht.
3. Dilemma's
3.1 Vervangingvangrondwater isvrijwel
nooit rendabel
Bedrijven met een eigen winning van
grondwater kennen tot op dit moment
een zeer lage kostprijs voor de watervoorziening.
Overigens isdeze lagekostprijs tezamen met
de goede kwaliteit van het grondwater
dikwijls ook juist een belangrijke vestigingsfactor geweest voor onder meer brouwerijen
en andere voedingsmiddelenbedrijven.
Aangezien putten, pompen en installaties
vaak al afgeschreven zijn, bedraagt de kostprijs soms niet meer dan 0,25NLG/m 3 (inclusiefgrondwaterheffing van 0,17NLG/m 3 ).
Wanneer herinvesteringen aan de orde zijn
kan de kostprijs stijgen tot 0,50 NLG/m 3 .
Aangezien de kostprijs van een industriewaterproject gebaseerd op oppervlaktewater in de orde van 1,00-2,00 NLG/m 3
bedraagt (voor 'kleine' projecten van 3-0,3
miljoen m 3 /a) is het infeite onmogelijk omte
concurreren tegen deeigen winning vangrondwater.
De enige uitzondering op deze regel vormt
het al gerealiseerde project voor Akzo
Veendam (afb. 2). Het betreft hier een rela-
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Aß. 3 - Voorbeeldontwikkelingafzet industriewater.

tief zeer groot project (capaciteit 19 miljoen
mVa, [18]) met een relatief eenvoudige
zuivering van oppervlaktewater waardoor
de kostprijs gunstig kon uitvallen.
Daarnaast stond Akzo voor vervangingsen uitbreidingsinvesteringen in de grondwaterproductie en leveringszekerheid. Mede
op aandringen van de provincie Groningen
heeft de Waprog het project kunnen realiseren op basis van een 30-jarig (!) contract
met Akzo waarbij de vaste en variabele
kosten worden gedekt. Overigens blijft de
grondwaterwinning vooralsnog standby en
is de definitieve bestemming voor de vrijgevallen capaciteit nog onzeker.
Twee voorbeelden ter illustratie van het
kostprijsdilemma zijn de papierfabriek
Parenco te Renkum [4] en het industriewaterproject Noord-West Brabant [8].
Bij Parenco gaat het om een relatief groot
project met een capaciteit van 6 miljoen
m 3 /a.Als alternatief voor de huidige grondwaterwinning is een ontwerp gemaakt van
een directe inname met conventionele
zuivering (alternatief ultrafiltratie) uit de
Nederrijn. Vanwege discussies met Parenco
over het effect van het hogere chloridegehalte van de Nederrijn is als optie een
deelstroombehandeling met hyperfiltratie
uitgewerkt.
De resulterende kostprijs bedroeg 0,601,20 NLG/m 3 (respectievelijk zonder/met
hyperfiltratie). Deze kostprijs en de planning van Parenco met betrekking tot vervanging van papiermachines waren voor
Parenco aanleiding om vooralsnog van het
project af te zien.
Bij het industriewaterproject Noord-West
Brabant is een gecombineerde voorziening
voor 21 bedrijven in Etten-Leur, Breda,
Oosterhout, Dongen en Tilburg uitgewerkt.
De totale capaciteit bedroeg 11 miljoen
m 3 /a en het project is gebaseerd op de
aanleg van een transportnet van eenvoudig
voorgezuiverd (directfiltratie) Biesboschwater. De resulterende kostprijs bleek 1,402,00 NLG/m 3 , waardoor is geconcludeerd

Voorbeeldontwikkeling inkomsten.

dat dit project onhaalbaar is. (Overigens
bereidt WNWB momenteel wel een aantal
kleinere projecten in deze regio voor.)
Uit het laatste voorbeeld mag de meer
algemeen geldende conclusie getrokken
worden dat gezien de transportkosten het
gebruik van lokale bronnen veelal de voorkeur verdiend.
3.2 Vervangingvan drinkwater kost meestal
veelgeld!
Bedrijven die zijn aangesloten op de drinkwaterleiding kennen op dit moment al een
veel hogere waterprijs dan bedrijven met
een eigen grondwaterwinning. Hoewel dit
gunstig lijkt voor de realisatie van industriewaterprojecten (waarbij immers de
kostprijs door de kleine schaal een knelpunt is) doet zich hier het specifieke
dilemma voor dat de marktprijs van industriewater lager is dan die van drinkwater
(zeg 1,50 NLG/m 3 tegenover 2,00 NLG/m 3 )
zodat deinkomsten van het waterleidingbedrijf
dalen doordeintroductievan hetproduct
industriewater.
Een illustratie van dit verschijnsel wordt
gegeven in afbeelding 3 en 4. De afbeeldingen tonen de ontwikkeling van de afzet
en de inkomsten van een waterleidingbedrijf dat erg succesvol is geweest met
de introductie van industriewater als
vervanging van drinkwater. De inkomsten
van dit bedrijfzijn hierdoorgedaaldmet
6 miljoenNLG per jaar!
Een pijnlijk dilemma, vooral wanneer u
zich realiseert dat het bedrijf nog heeft
moeten investeren in de voorzieningen
voor de industriewaterprojecten zelf!
Overigens zou het geheel wegvallen van
deze levering uiteraard nog veel meer
financiële pijn veroorzaakt hebben.
Een andere illustratie van ditzelfde
dilemma wordt gegeven in tabel IV, waarin
per waterleidingbedrijf een overzicht staat
van het grootverbruik en het potentiële
inkomstenverlies als alle grootverbruikers
overgezet zouden worden op industriewater

(tegen een marktprijs van 0,50 NLG/m 3
minder dan drinkwater).
Het totaleinkomstenverlies van dewaterleidingsectorzou theoretisch 116 miljoen NLG
perjaarbedragen!
Uiteraard geeft dit een te somber beeld van
de problematiek vooral in gevallen waarin
de 'vrijgevallen' capaciteit in de nabije
toekomst voor de drinkwatervoorziening
ingezet (en verkocht) kan worden.
De ontwikkeling van de drinkwatervraag
zal hierbij dan ook een belangrijke factor
zijn.
TABEL IV - Watkan industriewaterugaan kosten?
Grootverbruik*
in min m3/a
GWG
4,8
Waprog
12,5
WLF
10,9
WMD
5,6
WMO/WOT
14,9
WMG/WOG
4,8
FDM
2,0
PWN
18,9
GWA
30,8
DZH
14,8
WZHO
6,5
WBE
62,5
WNWB
9,8
WOB
11,1
WML
23,1
Totaal
233,0

Inkomstenverlies
in min NLG
2,4
6,3
5,5
2,8
7,5
2,4
1,0
9,5
15,4
7,4
3,2
31,3
4,9
5,6
11,6
116,5

* Bron: [13] (inclusief klein zakelijk verbruik, niet
alle WLB meegenomen).

Een voorbeeld van een rendabel project is
dat van Philips Nijmegen [12] dat in deze
vakantiecursus al aan de orde is geweest.
Het gaat hierbij om een situatie waarin het
waterleidingbedrijf (NUON) aan de grens
van zijn grondwatervergunningscapaciteit
zit (14,4 miljoen m 3 /j), terwijl de vraag
van Philips Nijmegen door een uitbreiding
van de chipsproductie gaat stijgen van
1 tot 2 miljoen m 3 /j. Door een nieuw
oppervlaktewaterproject voor Philips te
realiseren (inname uit Maas-Waalkanaal
op 1km van de fabriek, directe zuivering
met ultrafiltratie, uitgebreide nazuivering
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is bij Philips reeds aanwezig) hoeft NUON
voorlopig geen uitbreiding van de drinkwaterproductie te realiseren. De vrijgevallen capaciteit kan ingezet worden om de
stijging van de drinkwatervraag op te
vangen, terwijl de kostprijs van het project
zelf (1,0 NLG/m 3 ) aantrekkelijk is voor
Philips.
Bij deovergangvan drinkwater op industriewater spelen dikwijls ook onzekerheden met
betrekkingtotkivaliteit ofleveringszekerheid
een doorslaggevende rol. Voor de industrie
is water slechts een 'utility' dat altijd in
voldoende hoeveelheid en kwaliteit
beschikbaar moet zijn en die nooit belemmerend mag zijn voor het primaire proces.
Een illustratie hiervan vormt het project
van Akzo Amsterdam [9],
Akzo gebruikt 2 miljoen m 3 /a, waarbij de
gemeente Amsterdam het grootverbruikerstarief wil afschaffen. Als alternatief zijn de
directe inname van water uit het IJ of de
aanvoer van effluent van de rwzi Amsterdam-Oost bestudeerd.
De kostprijs van beide alternatieven ligt
rond de 1,0 NLG/m 3 . Mede vanwege
onzekerheden over kwaliteit en leveringszekerheid aarzelt Akzo om van de alternatieven gebruik te maken.
Huishoudwaterprojectenkunnen eveneens
gezien worden vanuit het gezichtspunt van
vervanging van drinkwater.
De voorbeelden Kernhem en de Hurk die
in deze vakantiecursus al zijn toegelicht,
illustreren dat het hierbij gaat om proefprojecten.
Vooral bij grondwaterbedrijven speelt de
vraag vanuit de maatschappij hierbij een
belangrijke rol (waarom toilet doorspoelen
met Spa-water?). De proefprojecten zullen
naar verwachting in de komende jaren
antwoorden geven op de vragen omtrent
kwaliteit/wetgeving/milieu en meerkosten.
3.3 Concurrentieleidttotkapitaalsvernietiging!
De activiteiten van sommige waterleidingbedrijven op het gebied van industriewater
hebben geleid tot onderlinge geschillen en
een politieke discussie over de marktwerking
binnen de waterleidingsector. De minister
van VROM heeft op 17 juni 1996 zelfs in
de Tweede Kamer verklaard dat de kosten
(lees verliezen) diewaterleidingbedrijven maken
bijmarktactiviteiten zoals industriewaterniet
mogenwordenafgewenteld naar de burger.
Dit risico bestaat inderdaad wanneer
drinkwaterlevering door het ene waterleidingbedrijf wordt vervangen door
industriewaterlevering door een ander
waterleidingbedrijf. De inkomsten van het
eerste waterleidingbedrijf dalen hierdoor
sterk zodat dit bedrijf genoodzaakt zal zijn
de 'vaste' kosten te verhalen op de overige
verbruikers.
De moraal van dit verhaal isdan ookdat

concurrentie tussenwaterleidingbedrijven kan
leidentotkapitaalvernietigingenafwenteling
van kostennaar deburger. Dit wordt veroorzaakt door het dominante effect van de
vaste lasten in de exploitatie en het feit dat
de drinkwatervoorziening is gebaseerd op
het nutsprincipe (verdeling van de kosten
over alle verbruikers). Ook hier geldt dat
de ontwikkeling van de drinkwatervraag in
relatie tot de beschikbare capaciteit uiteindelijk van doorslaggevend belang is.
Overigens valt in de praktijk de concurrentie tussen de meestewaterleidingbedrijven
gelukkig mee. Dit wordt enerzijds veroorzaakt
doorhetfeit dat veelindustrieën hoge waarde
hechtenaan dekwaliteit enmet namede
leveringszekerheid van drinkwater (dat door
het lokalewaterleidingbedrijf altijd als enige
kan worden aangeboden). Anderzijds kent
de waterleidingsector gelukkig een cultuur
gericht op overleg en gezamenlijk belang,
waarbinnen bedrijfsgeheimen en concurrerende offertes niet passen.

Is dit wel de goede weg?
De kosten blijken aanzienlijk, de besparingen op grondwater en drinkwater relatief gering en er worden concessies gedaan
aan de beproefde basisopzet van de drinkwatervoorziening, te weten:
- hoogwaardige kwaliteit;
- robuust en bedrijfszeker;
- grootschalig;
- nutsprincipe.
Daarbij kan de vraag gesteld worden hoe
belangrijk nu de positieve gevolgen voor
natuur en milieu zijn.

4. Hoe verder?
De genoemde dilemma's zouden gevoelens
van ontnuchtering of nog erger kunnen oproepen met betrekking tot het verschijnsel
'water op maat' (afb. 5).

Ter illustratie worden in tabel V de resultaten gegeven van een L(evens)C(yclus)
A(nalyse), waarmee in theorie de effecten
op 'alle'milieuproblemen (broeikaseffect,
afvalproductie, grondstoffenuitputting etc.)

A/b. 5 - 4-stadia van een
project.

TABEL V - L(ei<ens)C(yclus)A(nalyse).

ECO-indicator
(millipunten)
50m 3 drinkwater/huishoudwater/
industriewater
1 rapport kopiëren (100 A4,20x)
1 vliegvakantie Europa
1 jaar autorijden (20.000 km)

10-100
30
1500
3000
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tot uiting gebracht kunnen worden in de
zogenaamde ECO-indicator. Hoewel de
methode nog in ontwikkeling is (verdroging is er bijvoorbeeld nog niet in meegenomen) en er zeker veel kritiek op criteria,
weging e.d. mogelijk is geven de resultaten
tenminste aan dat de milieubelastingvan
allealternatievenvoordevoorzieningmet
drinkwater/huishoudwater/industriewater
verwaarloosbaarisin vergelijkingtotandere
maatschappelijke activiteiten.De onderlinge
verschillen tussen de 'wateralternatieven'
lijken dan ook van ondergeschikt belang.
Samenvattend lijkt derhalve het belangrijksteobjectieve criteriumvoor 'waterop maat'
devermindering van de verdroging.
In het algemeen blijken projecten met dit
doel altijd geld te kosten, of het nu gaat
om industriewater, huishoudwater of
drinkwaterproductie uit oppervlaktewater.
De ervaringen met de verdrogingsbestrijding
hebben overigens geleid tot het inzicht dat
dit een bij uitstek lokale problematiek is
waar van geval tot geval een goede afweging
van maatregelen, kosten en effecten noodzakelijk is [21].Recent is daarbij door het
RIZA in het kader van de WaterSysteemVerkenningen nog weer eens geconstateerd
dat de nadruk in de verdrogingsbestrijding
eerder moet liggen op waterhuishoudige
maatregelen dan op beperking van de
grondwateronttrekkingen [14].
Industriewater- en huishoudwaterprojecten
kunnen enzullen derhalvein concrete situaties
afgewogen moetenworden tegen andere maatregelen in hetkader van de verdrogingsbestrijding.
Wat is nu wijsheid? De principiële voordelen van 'water op maat' zijn duidelijk,
de belemmeringen en twijfels ook.
Onze conclusie is dat water op maat inalle
opzichten maatwerk zal moetenzijn.
Dus niet alleen de kwaliteit op maat, maar
ook de financiering, de inpassing in de
drinkwaterinfrastructuur enz. Dit betekent
dat van project tot project en van locatie
tot locatie geanalyseerd zal moeten worden
of 'water op maat' mogelijk en zinvol is.
Als hulpmiddel bij het zoeken naar
geschikte projecten hebben wij tabel VI
opgesteld.
Een van de belangrijkste 'succesfactoren'
van de waterleidingbedrijven is het feit dat
de nutsfunctie van de openbare watervoorziening wordt gerealiseerd door een slagvaardige, privaatrechtelijke onderneming.
De waterleidingdirecteur zal daarbij net als
iedere goede ondernemer goed moeten
luisterennaar demeningvan deklanten endie
van demaatschappij.
Als burgers huishoudwater willen om het
toilet mee door te spoelen, als de industrie
over wil van drinkwater op E-water en als
de overheid industrieën wil overzetten van
grondwater op oppervlaktewater zijn dat

TABEL VI - Potentiële succesfactoren 'waterop maat'.
• Luisteren naar klant/maatschappij
• Flexibel kansen grijpen
• Zoeken naar 'win-win' met overheid
- vergunningsruimte
- subsidies
• Zoeken naar 'win-win' met klanten ander water
- voorkomen vluchtgedrag
- gefaseerde ontwikkeling infrastructuur
- verbreden dienstenpakket
• Zoeken naar 'win-win' met klanten drinkwater
- reserveren grondwater voor drinkwater
- vermijden/uitstel investeringen drinkwater
• Benutten nieuwe technologie
- membraanfiltratie
- kleinschalig/grootschalig?
- proefprojecten
• Geen concurrentie WLB (nutsprincipe)
• Bijsturen op basis ervaringen

belangrijke marktontwikkelingen waar een
ondernemer zijn beleid op moet afstemmen.
Net als andere ondernemers zal ook de
waterleidingdirecteur zichflexibelen klantgerichtopstellen enkansengrijpenwaar die
zich voordoen om op een rendabele wijze
te voldoen aan de wensen van de
markt. Zoals de voorbeelden getoond
hebben zullen deze kansen vooral bepaald
worden voor de ontwikkeling van de (drink)
watervraag in relatie tot de beschikbare
capaciteit. Als nutsbedrijf heeft het waterleidingbedrijf daarnaast nog ruimere mogelijkheden en een zekere maatschappelijke
verantwoordelijkheid om 'de kost voor de
baat uit te laten gaan'. Aangezien de drinkwatervoorziening ook in de toekomst
verzekerd moet blijven, kan het soms
verstandig en noodzakelijk zijn om nu te
investeren om in de toekomst hogere
kosten te vermijden. Dit wordt soms aangeduid met de term 'vermeden kosten'.
In feite betekent het dat het waterleidingbedrijf op zoek gaat naar 'win-win' situaties.
Onder deze noemer vallen:
1. 'win-win'situatie metde overheid
Hieronder vallen zowel de (mogelijke)
overname van industriële grondwaterwinvergunningen als het verminderen van
de totale grondwaterwinning. Wanneer als
gevolg hiervan langer en meer grondwater
beschikbaar komt als bron voor de drinkwatervoorziening, kan een investering in
industriewater zinvol zijn (voorbeeld Akzo
Veendam). Daarnaast kan de overheid met
subsidies en stimuleringsmaatregelen
(vrijstellen oeverfiltratie van ecotax) het
financiële gat verkleinen.
2. 'win-win'situatie metklanten anderwater
Het behoud en uitbreiden van de afzetmarkt is essentieel voor iedere onderneming en zeker ook voor een nutsbedrijf,

waarbij de kosten worden omgeslagen over
alle verbruikers. Omgekeerd zal het
verkleinen van de afzetmarkt (bijvoorbeeld
door het 'vluchten' van kleinzakelijke
verbruikers of industriële grootverbruikers)
direct leiden tot kostenstijging bij de
overige verbruikers. Dit fenomeen vereist
derhalve van case tot case een zorgvuldige
analyse van prijsstelling, wensen van de
klant en mogelijke alternatieven. Een
gefaseerde ontwikkeling van de infrastructuur waarbij 'leegloopverliezen' worden
geminimaliseerd is hierbij essentieel.
Voorts kunnen soms door WLB nieuwe
diensten aan industriële klanten worden
aangeboden als advies, levering of bedrijfsvoering van proces-, koel- en afvalwaterinstallaties.
3. 'win-win'situatiemetklanten drinkwater
Hieronder valt het reserveren van grondwater voor de drinkwatervoorziening.
Als een waterleidingbedrijf daarnaast voor
grote investeringen staat - bijvoorbeeld
voor de realisatie van een oppervlaktewaterproject - kan het interessant zijn om
te bezien of deze investeringen niet vermeden of uitgesteld kunnen worden door
de realisatie van 'water op maat' (voorbeeld
Philips Nijmegen).
Het benuttenvan nieuwe technologie - met
name ultrafiltratie/microfiltratie - biedt
daarnaast nieuwe mogelijkheden om relatief
kleinschalige projecten economischer te
realiseren. De ontwikkelingen gaan snel en
proefprojecten zullen de komende jaren
meer uitsluitsel geven over kosten en haalbaarheid.
Concurrentietussen waterleidingbedrijven
onderlingkan - zoals reeds isaangetoond- tot
kapitaalvernietigingleiden.Het is dan ook
een zakelijk belang van de waterleidingdirecteuren om samen te werken op basis
van het nutsprincipe met het oog op de
continuïteit van de watervoorziening en
hun bedrijf.
De discussie over wat maatschappelijk
gewenst is en wat niet zal de komende
jaren intensief gevoerd worden, mede naar
aanleiding van de ervaringen met concrete
(proefprojecten. Kan hetgeldnu beter
aan 30 kleine industriewater/huishoudwaterprojecten besteedworden ofaan 1groot drinkwaterproject enwat isbeter voornatuur en
milieu?Net als bij de discussie over de
verdroging zal dit ongetwijfeld leiden tot
bijstellen van het beleid naarmate kosten
en effecten duidelijker worden.
Dit is overigens volstrekt normaal voor
iedere onderneming, waarbij doelstellingen
en resultaten van het beleid regelmatig
worden geëvalueerd en - wanneer nodig bijgesteld. Een negatieve houding is daarbij
volstrekt overbodig gezien de sterke
kanten en grote verworvenheden van de
bedrijfstak!
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Pathogène micro-organismen
• Slot van pagina 296.
verblijftijden en onttrekking op korte
afstand tot het oppervlaktewater. Hechting
van virussen aan gronddeeltjes blijkt hierbij een belangrijk verwijderingsmechanisme
te zijn.
De benodigde verblijftijd voor voldoende
verwijdering is afhankelijk van de bodemsamenstelling (korrelgrootte en porositeit),
het voorkomen van kortsluitstromen en de
filtratiesnelheid. Bij fijn en homogeen
bodemmateriaal en bij hogere filtratiesnelheden kan de verblijftijd relatief kort zijn.
Vooral kortsluitstroming kan een hoge
reductiepotentie drastisch verminderen.
Als bijvoorbeeld 1%van het infiltratiewater
ongezuiverd de putten bereikt, wordt de

decimale eliminatie teruggebracht naar
maximaal 2 eenheden. De meest kritische
stroomlijn moet dus als maatstaf dienen
voor het ontwerp van een puttenveld.
Voor het opstellen van het model zijn
waarden uit de literatuur gebruikt, vooral
de waarde van hechtingsefficiëntie van
een pathogeen micro-organisme aan de
bodem is kritiek. Praktijkgegevens zullen
verzameld moeten worden om het model
te kunnen ijken. Uit de resultaten van het
model volgt echter dat meting bij bestaande
winputten niet veel getalmateriaal zal
opleveren, omdat deze op voldoende
afstand van het oppervlaktewater staan
(> 30 m) en het gehalte aan pathogène
micro-organismen onder de detectiegrens
zal liggen. Om een betere schatting van de
verwijderingscapaciteit te krijgen zal de
monstername op korte afstand van het
oppervlaktewater moeten plaatsvinden om
zodoende nog pathogène micro-organismen
te kunnen aantonen. Hierbij zal een
(indicator)organisme gekozen moeten
worden met een diameter rond de 1[xm
(afhankelijk van situatie) en een lage
hechtingseffiëntie. De proeven zullen
langdurig moeten zijn om eventuele
onthechting door veranderingen in de
waterkwaliteit te kunnen detecteren.
In het model is geen rekening gehouden
met het feit dat door de invloed van een
(biologische) sliblaag in de eerste centimeters van het filtratietraject een grotere
verwijdering kan worden verkregen dan in
de daarop volgende meters.
Het is niet de intentie van het onderzoek
om uitsluitende antwoorden te geven over
de beoordeling van bodempassage voor
de verwijdering van pathogène microorganismen.
Wel kan aan de hand van het model een
meetprogramma opgezet worden en
kunnen meetresultaten geïnterpreteerd
worden. Hierdoor kan het een instrument
zijn voor onderzoekers en besluitvormers.
De modellering van de verwijdering van
micro-organismen bij bodempassage is
onderdeel van een grootschalig modelleringsonderzoek dat wordt uitgevoerd in
een samenwerkingsverband tussen RIVM
en TU-Delft. In dat onderzoek komen ook
andere zuiveringsprocessen aan bod, waarbij de verwijdering van pathogène microorganismen, bestrijdingsmiddelen en
desinfectiebijproducten centraal staat.
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Symposium 'Tussen zout en
zoet'
In het waterbeheer is er de laatste tijd
toenemende aandacht voor het herstel van
natuurlijke processen op het grensvlak van
zoete en zoute milieus. Over dit onderwerp
organiseert de opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Hogeschool Zeeland op
13 juni 1997 een symposium 'Tussen zout
en zoet'. Centraal tijdens dit symposium
staan de technische en maatschappelijke
mogelijkheden en onmogelijkheden voor
het herstellen van zout-zoet gradiënten.
In een aantal lezingen zal door beheerders,
onderzoekers en milieugroeperingen
ingegaan worden op de situatie in een
aantal gebieden van de Waddenzee tot en
met de zoete en zoute delta's in zuidwest
Nederland en Vlaanderen. De dag zal
worden voorgezeten door de heer Van
Gelder, commissaris van de koningin in
de provincie Zeeland.
Nadere inlichtingen: Mary Knop, Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4, 4382 NW
Vlissingen, telefoon 0118-489229.

