Aquarius:waterlevering in Eindhoven in een nieuw tijdperk
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Voordracht uit de 49e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Niet alleen drinkwater?!', gehouden op 10januari 1997 aan de TU Delft.

Inleiding
De wereldgeschiedenis wordt beheerst
door (culturele) golfbewegingen van
opgang en neergang. Perioden van honderden jaren vanuit een kosmisch ritme?
Zo wordt beweerd dat de zon in bijna
26.000 jaar terugloopt door de tekens van
de dierenriem en na deze tocht weer terugkomt op zijn kosmisch punt.
Historici verklaren zo de Stier- en Ramperiode van het oude Egypte (5000 jaar
lang). De Vissen-tijd (met het symbool van
de Vis) voor het Christendom zou nu
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(rond 2000?) ten einde lopen. Het
Aquarius-tijdperk is volgens sommigen
al begonnen. Wat gaat Waterman ons
brengen? En wat betekenen Uranus en
Saturnus voor Aquarius wat Neptunis en
Jupiter waren voor Vissen?

Samenvatting
Het project Aquarius mikt, naast de levering van drinkwater, op de levering van
B(eatrix) water, met een geschikte B(asis) kwaliteit, voor levering aan nieuwbouwprojecten zoals de VINEX-locatie Meerhoven (7000 woningen, 250 ha bedrijfsterrein) als ook aan bestaande industrieterreinen de Hurk en Croy, gunstig
gesitueerd aan het Beatrixkanaal in Eindhoven.
Membraanfiltratie biedt technologisch veel mogelijkheden. Kleinschaligheid is
gebleken zowel technologisch als bedrijfseconomisch geen beperkende factor te zijn,
eerder een voordeel.
Maatwerk?? Maar dan hoogstens achter de meter, bij bijzondere kwaliteitseisen van
de klant.
De milieuwinst is op diverse niveaus zichtbaar te maken. B-watergebruik moet
zodanig zijn dat risico's voor volksgezondheid zijn uitgesloten. Ander water
derhalve, niet vallend onder de waterleidingwet??
NRE wordt geen toonbank van allerlei watersoorten in de verkoop. Drinkwater
(Aqua) en niet-drinkwater (Bqua) is voor de regio voldoende. Laten we de zaak maar
helder houden.

Een reeks van 'God-zegene-de-greep-trefwoorden' uit astrologische 'receptenboeken' overspoelt ons maar bieden geen
houvast voor toekomstvoorspellingen.
Of het zou moeten zijn dat streven naar
macht met overtuiging van het eigen gelijk
(pure Jupiter-Neptunische verschijnselen)
vervangen wordt door tevredenheid

met plaats en lot (Uranus) met eigen
verantwoordelijkheid in plaats van collectivisme (Saturnus).
Vrij vertaald: vrij naar aard, intuïtief
bewustzijn met gevoel voor originaliteit en
ruimte voor grensverleggend denken.
Met groeiend zelfbewustzijn van zijn
verantwoordelijkheid door de mens.
1. Het waterbeleid van NRE
NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven is steeds
actief op zoek naar verbetering en vernieuwing van de waterlevering met veel
aandacht voor de milieuvraagstukken die
zich daarbij voordoen. Door de opgelegde
beperking in gebruik en beschikbaarstelling van grondwater voor de invulling van
verdere groei in drinkwaterbehoefte is in
1993 een vier-sporen beleid opgezet.
Dit beleid is sterk bepaald door prioriteitsstelling en diversiteit in bronkeuze en
productkeuze. Daarbij is veel aandacht
gegeven aan gunstig gelegen kleine (secundaire) oppervlaktewateren in Eindhoven en
omgeving die mogelijkheden bieden voor
kleinschalige projecten met milieutechnische en economische voordelen.
Hoge prioriteit wordt gegeven aan spoor 1:
waterbesparing. Naast voorlichting en
campagnes gericht op de huishoudens is
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vooral de quick scan voor de zakelijke
klant het belangrijkste instrument te
noemen. Het in kaart brengen van de
waterhuishouding, de behoefte (èn de te
verwachten groei) en de gewenste kwaliteit
blijkt voor vele klanten een regelrechte
eye-opener te zijn. Tegelijk komen de
mogelijkheden van spoor 2 en 3 in beeld.
Spoor 2 is het eenvoudigst te omschrijven
als grondwater kopen: samen met het
grondwateronttrekkende bedrijf de mogelijkheden nagaan van vervanging en/of
reductie van de onttrekking waardoor
vergunningsruimte vrijkomt voor de drinkwatersector.
Het derde spoor is de diversificatie in
bron- en productkeuze met een daaraan
gerelateerd gediversificeerd tarief: B-waterlevering en/of water op maat, huishoudwater, industriële waterlevering.
Het vierde spoor treedt als vangnet op
voor als de vorige drie uiteindelijk niet
voldoende blijken te zijn: inzet van oppervlaktewater voor bereiding van drinkwater
in de toekomst. Door participatie in het
DIZON-project (Dieplnfiltratie Zuid-OostNederland) worden de mogelijkheden
onderzocht van bodempassage in diepere
aquifers, gekoppeld aan studie naar de
vereiste voorzuivering van kanaalwater uit
de Zuid-Willemsvaart.
2. Het Aquarius project
Aquarius beoogt de productie en levering
van industriewater en huishoudwater:
industriewater voor kantoren en bedrijven
op bestaande en nieuw te bouwen industrieterreinen nabij het Beatrixkanaal en huishoudwater gedacht als tweede levering aan

nieuwbouwwoningen in Meerhoven. Het
project loopt parallel aan de planvorming
van de VINEX-locatie Meerhoven waar
7000 nieuwbouwwoningen en 250 tot
300 ha bedrijven- en industrieterrein zijn
gepland. Een dubbele waterlevering in de
toekomst?
Uit de quick scan die is uitgevoerd op het
bestaande (en representatieve?) industrieterrein de Hurk/Croy (290 bedrijven,
waterbehoefte 630.000 mVjaar) is gebleken
dat ruim 50% van de waterbehoefte is in te
vullen met een goede kwaliteit water,
zonder de noodzaak van drinkwaterkwaliteit. Zeker in nieuwbouwsituaties is
een dergelijk 'omzettingspercentage'
eenvoudig te realiseren door bij aanleg
van leidingnetten en binneninstallaties
hier rekening mee te houden.
Ook de inzet van huishoudwater bij
woningen levert een haalbaar omzetpercentage op van 50%.Toilet, wasmachine
en buitenkraan voor 'overig gebruik' zoals
tuin sproeien en auto wassen zijn goed
voor 55%van het gemiddelde waterverbruik
per huishouden.
De potentiële leveringsomvang van
industriewater en huishoudwater samen
wordt geschat op 930.000 m 3 op jaarbasis.
De inrichting van de VINEX-locatie
Meerhoven loopt vanaf 1998 tot 2002, de
Hurk en Croy zouden al in 1997 beleverd
kunnen worden.
3. De voornaamste kenmerken van
Aquarius
De locatie waar de levering wordt voorzien
is gunstig gesitueerd ten opzichte van het
Beatrixkanaal. Het kanaal is een rustig,

weinig bevaren kanaal, als verbinding
tussen de Dommel en het Wilhelminakanaal, stroomt dwars door de Hurk heen
en vormt de begrenzing van de nieuwbouwlocatie Meerhoven.
De kwaliteit is redelijk tot goed, relatief
makkelijk te zuiveren, en stabiel in kwaliteit door de seizoenen heen.
Het bestaande industrieterrein de Hurk en
Croy is een naar Eindhovense maatstaven
representatief industrieterrein in de regio:
veel dienstverlening,weinig zware industrie,
slechts weinig 'groot-waterverbruikers'.
Er wordt grondwater onttrokken door vier
bedrijven voor koeldoeleinden. Vijf procent
van de bedrijven is verantwoordelijk voor
90% van de waterbehoefte!
Als zuiveringsmethodiek is ingezet op
ultrafiltratie-membraantechnologie.
De ervaringen zijn zeerpositief,de techniek
isgeschikt voor modulaire opbouw, gelijke
tred houdend met de jaarlijkse groei van
de waterlevering in het tempo van de
nieuwbouwrealisatie.
Gemeente Eindhoven heeft bij monde van
haar Milieudienst inmiddels een onverkort
positief advies uitgebracht over een realisatie van een dubbele waterlevering.
Zij onderstreept daarmee het streven om
duurzaamheid en milieuwinst maximaal uit
te werken.
De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling
heeft dit in haar planvorming overgenomen.
Maar het is nog stil rond de projectontwikkelaars, de architecten, de aannemerij
en installatiebranche en... de politieke
sleutelfiguren, gemeentelijk, provinciaal en
landelijk.
4. Kwaliteit: maatwerk met Aqua en
Bqua
Bij één op één leveringen kan bij voldoende omvang ingespeeld worden op
specifieke kwaliteitswensen van de klant
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Kwaliteitstabel.

Parameter

Eenheid

Beatrixkanaal
gem

aaiif'cna an

VEWIN

Drinkwater

gem.

Zuurgraad

PH

Troebelingsgraad

FTU

Kleur intensiteit

Pt/Co

Oroogrest 105C

mg/l

342

FiltratierBst 105C

mg/l

4.6

0

CZV

mg/102

21

21

EGV

mS/m

52,6

53.1

24.50

80

Calcium

mg/l Ca

42.6

39,8

39,30

150

7,45

7,55

7,93 7.8>8.3

34,18

0.16

0,13

0.E

6.33

4,00

10

222

Magnesium

mg/l Mg

7,6

7,13

4,60

50

Ijzer tot

mg/lFe

2,4

0,26

0,02

o.o;

Chloride

mg/l Cl

38,4

37.4

10,40

150

Mangaan

mg/l Mn

0,25

0,16

0,02

o.o;

UV-extinctie. 254 nm

/m

11,6

11,6

0xideerbaametd-zuur

mg/102

5,2

3,4

1,00

5

n/ml

>1650

293

26,00

<10C

n/ml

>625

206

2,00

<1(

Colt 37 C

n/300 ml

>690

13,6

0,00

<1

Coli 44 C

n/300 ml

>340

0

Aeromonas

n/100 ml

0,00

<2C

Kiemgetai 22 C
Kiemgetal 37 C

Feacale Streptococcen n/100 ml

Nintig

Effluent UF NRE-

Clostridia

n/100 ml

60

19,5

69

0

320

4

<1
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door aanpassing van de noodzakelijke
zuivering. Maar zoveel AKZO-projecten
kent dit land niet. Bij collectieve levering
aan industrieterreinen zal de grootst
gemene deler doorslag geven waarbij
parameters als zuurgraad, hardheid,
chloride, agressiviteit, corrosie-inhibitors
en temperatuur als 'common' parameters
worden ervaren.
Kwaliteitsbesef bleek bij ruim 60% van de
onderzochte bedrijven (100 bedrijven van
de 290) niet aanwezig. Termen als 'zoiets
als drinkwater' en 'schoon, helder' leveren
geen werkbaar program van eisen voor een
procestechnoloog.
Specifieke kwaliteitseisen zijn eenvoudig
en 'op maat' achter de meter door deelstroomzuivering goed te realiseren. Ook is
gebleken uit de uitgevoerde quick scan op
de Hurk dat 2e gebruik of hergebruik van
schoon afvalwater maatwerk oplevert
achter de meter.
Bij huishoudwater is dat niet anders.
Opmerkelijk is dat zeer tegenstrijdig wordt
gedacht. Zo zien sommige mensen er geen
been in om het afwaswater uit het teiltje te
bewaren voor het doorspoelen van het
toilet. Ook het gebruik van het wasmachinewater (grijswater) of de grijze waterstroom
met groene korstmossen uit de regenpijp
(hemelwater) wordt (zelfs na buffering en
opslag) toegejuicht. Het eventueel noodzakelijk toevoegen van chemicaliën of
regulier verwijderen van filtergrind uit de
bezinkbak is geen bezwaar. Totdat de
eerste keer het dompelpompje verstopt is
geraakt, de geur na terugkeer van de
vakantie niet is te harden of een ongelukje
met de zeepdosering, het schrobputje of
een defecte pomp het toilet omtoveren tot
smeerpot.
Andere Nederlanders zien met huiver en
beven het tweede 'onbetrouwbare' net op
zich afkomen. De kinderbadjes moeten
gevuld worden met drinkwater. Beelden
van spontaan aan de tuinslang drinken op
een warme zomerse dag of de kleuter die
pa helpt met auto wassen leiden tot
afweerreacties richting 'tappunten van het
type eau non potable'.
In het project Aquarius wordt veel aandacht gegeven aan laatstgenoemde problematiek van volksgezondheidsrisico's. Er is
gekozen voor de benadering: het kan, maar
onder voorwaarden.
Dus niet: zolang niet bewezen is dat risico's
uitgesloten zijn wordt dubbele waterlevering afgewezen. Het verschil lijkt
marginaler dan het is.
Waar NRE niet voor kiest is deverdere uitsplitsing van drinkwater voor consumptie
en huishoudwater-plus voor douche en
bad/wastafel.
NRE wenst collectieve belevering helder

te houden: twee producten. Drinkwater
zonder risico's voor volksgezondheid bij
gebruik en niet-drinkwater voor gecontroleerd gebruik voor laagwaardige doeleinden
voor huishoudens en industrie.
Zegmaar Aqua (voor hoogwaardig gebruik)
en Bqua (voor laagwaardig gebruik).
5. De bronkeuze
Grondwater is voor vele waterleidingbedrijven dé bron voor de drinkwatervoorziening. Goedkoop en betrouwbaar,
eenvoudig te zuiveren doch niet overal
beschikbaar.
Zowel vanuit financieel-economisch standpunt als milieutechnisch standpunt
verdient grondwater veruit de voorkeur
boven oppervlaktewater als bron voor de
drinkwatervoorziening. Tegelijk biedt het
overvloedig aanwezige oppervlaktewater
vele mogelijkheden voor waterlevering.
Maar dan slechts zover gezuiverd dat afvalstromen beperkt blijven, dat niet verder
gezuiverd wordt dan noodzakelijk en dat
na gebruik lozing op het oppervlaktewater,
al dan niet via de rioolzuivering, weer
mogelijk is.
Hemelwater (schoon van de daken of
minder schoon van de verharding) wordt
door NRE niet gezien als betrouwbare
bron voor collectieve waterlevering. Kleinschalige maatprojecten op bedrijfsniveau
tot zelfs de herontdekking van de 'regenton' op woningniveau worden haalbaar
geacht maar kunnen niet concurreren met
de veel kansrijkere en betrouwbaardere
oppervlaktewaterprojecten.
Benutting van grijswatercircuits wordt in
de industrie al toegepast en heet in normaal Nederlands recycling en hergebruik.
Benutting op woningniveau is incidenteel
aardig, maar is duur en biedt niet de mogelijkheden die een standaard B-waternet
kan bieden. Collectieve inzameling en
herbenutting van grijswater, al dan niet
in samenhang met hemelwateropvangsystemen via dubbele (of zelfs triple) rioolsystemen zijn, als bron voor B-water te
weinig betrouwbaar, te duur en te kwetsbaar. Dit laat onverlet de noodzaak om

collectief

één op één
Demiwflter

Aqua

Drinkwater

Bqua

Industrie- en
Huishoudwater
Koelwater
W a t e r op maal
Landbouw

vuile en schone afvalstromen gescheiden te
behandelen, de ketengedachte vorm en
inhoud te geven en in samenspraak met
rioolbeheerder en afvalwaterzuiveraar
samen te werken. Maar niet vanuit de
gedachte om daarmee een dubbele waterlevering invulling te geven terwijl de
alternatieve bronnen naast de deur liggen.
6. Financiën: wie zal wat betalen?
Fase 1van het Aquariusproject omvatte
een technische en economische haalbaarheidsstudie naar de inzet van Beatrixwater
voor laagwaardige doeleinden. De uitkomst
is sterk afhankelijk van wat aan uitgangspunten in het model is gestopt.
Welke kosten worden toegeschreven aan
de Bqua-levering? Komt er wel of niet een
waterheffing van rijkswege voor huishouden industriewater? Wordt leveringszekerheid door eenzijdige koppeling aan het
drinkwaternet in rekening gebracht?
En welke referentiesituatie wordt gekozen:
1996 (nu) of 2002 ('als we niets gedaan
hadden').
En wat betekent het voor de burger of het
bedrijfsleven? Is reservering van grondwater voor drinkwater een argument om
daaruit in de toekomst voortvloeiende
kosten te verhalen op de drinkwaterklant?
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Aß. 6 - Kostenvergelijk projectschaal Meerhoven.

Bij Aquarius zijn we uitgegaan van de
meer- en minderkosten benadering, op de
schaalgrootte van de locatie Meerhoven.
Door de keuze voor een dubbele water-
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