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Nieuwe technologieën
versterkendeinvloed
vande consument
Dankzijdehuidigeontwikkelingeninbijvoorbeeld demembraantechnologie kansteedsbeterworden
ingespeeldopeisenaandekwaliteit, beschikbaarheid enkostprijsvandrinkwater.Tegelijkertijd biedenmembraantechnologie ennieuwedetectietechniekenmogelijkheden voorschaalverkleining:niet
alleenbinnendecollectievedrinkwatervoorziening, maarzelfstotophuishoudelijk niveau.Optermijnzalelkehandigedoe-het-zelvermeteenmembraanopstelling dedoorhemgewensrewaterkwaliteitkunnenmaken.Ookanderemarktpartijen danwaterbedrijven kunnenmetdezetechniekdienstenophetvlakvandrinkwaterbehandelinggaanaanbieden.Inhetbuitenlandzijnzogehetenpoint
ojuse-(PoUjenpointo/entry-faciliteiteu (PoE),oftewel ingewoonNederlandsdienstverlening voorbijdewatermeterinopkomst.OfdatookinNederlandzaldoorzetten,hangtondermeerafvande
keuzesdiedeconsumentgaatmaken.Demeningvandeconsument-en/actorendiediemeningkunnenbeïnvloeden-zijn belangnjkcrgeworden.
Vanmeetafaan isdeNederlandse drinkwatersector zichbewustgeweest van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
eengoedenaltijd betrouwbaar product.De
kwaliteit vanhetNederlandse drinkwater
kanwordengerekend totdewereldtop.De
kostenzijn relatiefhoog(alleeninDuitsland,Groot-Brittannië enDenemarken zijn
zehoger),maardankzij detoenemende aandachtvoorefficiency isNederland vrijwel
hetenigeland terwereldwaardiekosteneen
dalendetendens vertonen:vorigjaar met0,5
procent.Dedrinkwatersector geniet nog
steedsveelvertrouwen vandeconsument,
ondanksgeregeld opduikende berichten
oververvuilingvandegrondstof

voordezerelatiefnieuwetechniekinzijn
productiebedrijf inHeemskerk.Dooroptimaliseringdalensindsdietijd dekostenvan
membraantechnologie enwordtdetechniek
breder toepasbaar.Membranen kunnen
steedsmeerongewenstestoffen verwijderen
enbijsteedslageredrukvallen,zodatde
exploitatiekosten dalen.Bovendien zijn
hyperfiltrariemembranen bij uitstek
geschiktvoortotaleverwijdering vanchemischeverontreiniging.Uiteraardzijn nogproblemen optelossen,zoalsscaling, biofouling
endetoenemende hoeveelheden concentraat,
maarhet vindenvanoplossingen hiervoor
lijkt vooraleenkwestievanrijd.

Centraal o f decentraal
Overwogen wordtombij nieuweregelgevingalsuitgangspunt tenemen datde
waterzuiveringdehoeveelheid vanelkindividueelpathogeen organisme moet terugbrengen meteenfactor 10.000(4logeenheden).Omeendergelijke robuusteenveilige
drinkwatervoorziening tegaranderen, isveel
informatie nodig:welkeorganismen komen
vooreninwelkehoeveelheden?Watisdeeliminatiecapaciteit vandezuiveringalsgeheel
enwat ishetpotentiële verwijderingsrendement perorganisme enper zuiveringsstap?
Membraantechnologie isopdit moment
demeestgeavanceerde zuiveringstechniek
voorverwijdering vanallemogelijke(microbiologische)verontreinigingen. Dezetechnologieheeft sindsmediojaren '90eenenorme
vluchtgenomen doordekeuzevanPWN
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Membraantechnologie maakthetmogelijk oprelatiefeenvoudige wijze kleinere
productie-installaties terealiseren.Membraanfiltratie leentzichbovendien uitstekendvoormodulaire opbouwen isinstaar
(lokale)bronnen tegebruiken dieeerder
mindergeschikt waren,zoalsbrak water,
kleinschaligoppervlaktewater enintheorie
zelfs effluent vaneen rioolwaterzuivering.
Metdezezuiveringstechniek ontwikkelenookdemeettechnieken zichsteedsverder,bijvoorbeeld dePCR-technieken ofhet
gebruikvanindicatororganismen. Verdergaandeontwikkelingen vande moleculaire
technieken biedenoprermijn enormemogelijkheden met betrekkingtot miniaturisatie
enautomatische metingen.
Deopkomst van membraantechnologie

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsindeNederlandsemaatschappij omtoekomstbeelden voorde
warervoorzieningteonrwikkelen.Deze
toekomsrbeeldenzulleneenbasisvormen
voorinrichtingvanhet bedrijfstakonderzoekenmogelijk eenbijdrageleverenaan
hetstrategisch beleidvandewaterbedrijven.Uitmeerdanhonderdtrendsselecteerdedeprojectgroep elftrendsvooreennadereanalyse.Dezereeksbehandeltde
potentiëlegevolgenvandetrendsende
onzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.

ennieuwezuiverings-enmeettechnologieën heeft devraagopgeroepen ofje drinkwater centraalofdecentraalmoet produceren.Datisdeelseen interne
investeringsafweging vandewaterleidingbedrijven: kiezen tussen(investeren in)meer
ofminder productielocaties, tussenmeerof
minder transport enenergieverbruik entussenkwersbaarheid enredundantie.Eeneerstestap hierin isom-inaanvullingop
bestaande infrastructuur -decentraleproductieintezetten ompiekbelastingen door
bijvoorbeeld Vinex-locatiesofontwikkeling
vanintensieve recreatiegebieden oprevangen . Decentralisatie vande waterzuivering
maakt hetechter ookmogelijk om lokale
waterketens tesluiten,zelfstotop huishoudelijk niveau.Grootverbruikers indeindustriekrijgen steedsmeer mogelijkheden om
water tebesparen:recirculatieen hergebruik
worden steedseenvoudiger en betrouwbaarderenkringloopsluitingkomrbinnen handbereik,zoalsblijkt uitproevenindepapierindustrie.

Huishoudens
Daarnaast is membraantechnologie
geschiktvoortoepassingop huishoudelijke
schaal.Dan hebbenwehetoverdezogehetenpoint ofentry-apparaten dieinde buurr
vandewatermeter wordengeplaatst enal
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Ditschemalaatziendatmembraantechnologiezowelbinnendewaterbedrijven(linkerkolom)alsindecommercie
(rechterkolom)eenbelangrijkinstrumentkanzijn.ïnhetmiddenvindenwehetmaatschappelijkeveld,waaraan
beidenhundienstenwillenleverenendatvoorbeidenrebelsenrandvoorwaardenopstelt.Onderaanindiekolom
vindenwedeconsument,diezoweluitdecommerciealsuitdewaterbedrijvendienstenkanbetrekken.Dekeuzesdie
hij/ztj maakt,zullenhetprocesvantechnologischeenorganisatorischeontwikkelingmbeidesectorengaanbepalen.

hetbinnenkomendewaternabehandelen.
Eenalternatiefdaatvoorisde'point ofuse'behandeling,waatbij waterbehandelingsapparatuur aaneenspecifiek tappunt isgeïnstalleerd,bijvoorbeeld de keukenkraan.
InNederland wordtnu nogslechtsop
bepetkteschaalgebruikgemaakt vandergelijkeapparatuur. In 1999hadcircazesprocentvandehuishoudens eenfilter en/of
waterontharder inhuis.IndeVS ligtdit per-

centage,ondermeervanwegedelagerekwaliteitentoevoegingvanhet onprettig smakendechloor,veelhoger,zoblijkt uit het
AwwaRF-project'Futureofwaterutilities':
38 procentin 1999. In 1995gebruikte indeVS
53 procentvandeconsumenten waterbehandelingofflessenwater,in 1999wasdatal
62procent.Naarverwachtingzaldeze stijgingaanhouden,onderandereomdatAmerikaansekeukenleveranciers aanagressieve

Zaldeconsumentoptermijnkunnenkiezentussenwaterkwaliteitenof-merken,zoalshijnutussentientallensoorten
ductenkankiezen?

koppelverkoop doen.Zowordteen keukenblokindeVSvrijwel standaard met waterbehandelingsapparatuur geleverd.InNederlandzaleendergelijke ontwikkeling
langzamergaan dan indeVS, vanwegede
goedekwaliteit vanhetdrinkwater, maar
met deopkomst van waterbehandeling
thuismoetookhier rekening worden
gehouden metzo'n ontwikkeling.
Deinstallatiebrancheorganisatie UnetoVNIgaatinzijn Domotica-concept uit van
eenhuisvandetoekomst metallerleiinstallatietechnische voorzieningen, inclusief
meetvoorzieningen omdekwaliteit van het
water tebewaken, bijvoorbeeld omgroei
vanLegionellatevoorkomen.Daarnaastbiedendiensten als'EssentInhome'en 'Nuon
GoedGeregeld'deindividuele consument
nu aleenzobreed mogelijk 'ontzorgingspakket',zoalszij datnoemen.Het isgoed
denkbaar datnaastboilers,geisersenCVketelsookPoU/PoE-apparatuur onderdeel
gaatuitmaken vandezeservice.Groot-BrittanniëgaatNederland voorin ontwikkelingenophetgebied vanwaterdiensten.De
jaaromzet vandeBritsezogeheten 'utility
brand inhomeservices'inwatetenenergie
bedroegin200245miljoen pond.

Imago
Ooklangsanderewegenmanifesteert de
commerciezichsteedsstetker indeNederlandsedrinkwatermarkt, ondersteund door
dezelfde technologischeontwikkelingen.Zo
zetten marktpartijen langzaam maarzeker
deaanvalinophetgoedeimagovande
Nederlandsedrinkwaterkwaliteit. Commerciëlepartijen spelen inopdepotentiële
angstvoorvetontreinigd drinkwater, ontstaan door technischeproblemen inde
watervoorziening endedreigingvanterreuraanslagen.Meteen membraanfilterinstallatieinhuis creëertdeconsument alshet
warebijdevoordeureeneigenbarrière tegen
dergelijke bedreigingen.Deintegriteit van
drinkwater wordt regelmatigin diskrediet
gebracht:zowelversluierd en impliciet(wasmiddelreclames,flessenwater engezondheid)alsexpliciet(Zerowater vanAlbert
Heijn).Dereclamecampagnes voorflessenwater hebben succes:deverkoopstijgt (in
1980werd5,5literperhoofd gebruikt;via
14,8literin 1990ishetverbruik inmiddels
gestegen tot 17,2liter in2002.
Inhet algemeen reageertdesector hieropmetde-opzichcorrecte-opmerking dat
leidingwater minstenszogoedisalshet
merendeelvanhetflessenwater, maar het
effect daarvan iswaarschijnlijk gering.Sommigedrinkwaterbedrijven hebbendezeconsumentenwens geaccepteerd enlevereneen
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deelvanhun eigenwaternu ookin flessen.
Dekansbestaatdatdecommerciezich
eenpositieverwerft alsnieuwe tussenpersoontussen hetdrinkwaterbedrijf ende
klant (zieookhetartikelvanPatrickvander
WensinH 2 0nummer 8van 18aprilj.l.J.
InVlaanderentreft eengroot waterbedrijfvoorbereidingen voorcentraledeelontharding.DeBelgische brancheorganisatie
vanPoU/PoE-appatatuur dreigtmetjuridischestappen teneindedezeplannen testoppen.Zijsteltdat leveringvaneen basiswaterkwaliteit passend isvooreen nutsbedrijf
Verdereopwaardering beschouwtzij alseen
extra product enalsnietbehütend totde
taken vaneen nutsbedrijf

Van aansluiting naar consument
Waarzij vroeger temaken hadden met
eenaansluiting enweetwatlateimeteen
(gebonden]klant,komende waterbedrijven
nu steedsvakereenmondigeen geïnformeerdeconsumenr tegen.Desectordoeter
allesaanom hetvertrouwen vandeconsument tebehouden envertaaltdatvooralin
eenhogekwaliteit vanhetdrinkwater,een
maximaleleveringszekerheid eneenzolaag
mogelijke prijs.Hierbij wordter,terecht,
vanuitgegaandat indehuidige situatie
robuustheid enkostprijs hetbest indehand
gehouden wordendoorgrootschaligtewetken.Ookdebenchmark isvooralopdeze
indicatorengericht.
Devraagrijst nu ofdeconsument precies
dezelfde prioriteiten stelt.Medeondet
invloed vandecommerciegroeitde behoefte
aanverschillende kwaliteiten watet.Vooralsnogvervultdeconsument deze behoefte
doorflessenwatertekopenof- vooreenlagerekwaliteit-dooreenregenton tegebtuiken.
Tegelijkeitijd neemt dezorgrondde
(biologische) betrouwbaarheid toe.Onderzoekin 2002vanhet ministerievanVROM
(insamenwerking methetministerievan
VWS ende installatiebrancheorganisatie)
naar hetvóóikomenvanLegionella heeft
weliswaaraangetoond datdekansophet
aantreffen kleiner isdanéénprocent (endan
ishetooknogeenonschuldige variant),de
consumentzalmetdevoortschrijdende ontwikkelingvanmeettechnieken steedsmeer
behoefte krijgen aandirecte metingen,
gevolgddoor maatregelen indien nodig.Ook
mogelijke terroristischeaanslagen baren
hemzorgen.
Handigecommerciëleaanbieders maken
gebruikvandezeontwikkelingen om drinkwaterofwateibehandelings-enconttoleapparatuur optemarkt tebrengen.Datzalde
consument opzijn minst aanhet denken
zetten,zelfs alsheeft hijnogveelvertrouwenindeprestatiesvandedrinkwaterbedrijven.
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Desectorvolgtdeontwikkelingen bijde
klantenindecommercie nauwlettend.
Exactecijfets hieromtrent zijn niet beschikbaai;het loontdemoeiteditte kwantificeren.Voordetoekomstzijn dtiesteikvelschillendescenatio's denkbaai:
• Wateileidingbediijven leverenviaeen
grootschalige infrastructuur hoogwaardigdrinkwateialsbasiskwaliteit;omde
integriteit vandevoorzieningteonderstrepen houden debedrijven zichslechts
maiginaalbezigmetactiviteiten achtel
dewatermeter.Anderepartijen pikken
ditdeelvandemarktop;
• Waterleidingbedrijven leverenviaeen
grootschalige infrastructuur eenminderekwaliteit alsbasiskwaliteit,gevolgd
dooradditionele activiteiten achterde
watermeter.Ditvraagteen specifieke
commerciëlemarktbenadering (inde
huidigesituatie wordendebedrijven in
dezeaanpakbeperktdoor vigerende
regelgeving).
• Waterleidingbedrijven gebruiken lokale
kleinschaligeproductiebronnen voor
eencollectievewatervoorzieningop
lokaalniveau.Insommige opzichten
betekent dat'terugnaarhet ontstaan
vandewaterbedrijven', maarmetde
huidige technologie kanbeterdanooit
revorenconcurrerend kwalitatiefgoed
drinkwater wordengeleverd.
Uiteraardzijn vandezedrie scenario's
diversetussenvormen denkbaar. Descenario'sverschillenvooralinhun compatibiliteitmetdiverseotganisatietypenvooide
watetvooiziening.
Dehuidigeorganisatie ismonopolistischenkenteennadrukkelijke overheidsbemoeienis.Dieorganisatievoimpastgoed bij
dehuidige wijzevandewatervoorziening

(collectief,groorschalig,gecentraliseerd).Bij
eenverschuivingnaardeleveringvaneen
mindere basiskwaliteit ofeen kleinschalig«
systeem,waarbij metPoU-enPoE-apparatendekwaliteitsboigingmeerdekeuze
wordtvandeconsument,zalvrije matktwerkingvakervoordehand liggen.Deoverheidhoudt weliswaar vastaanhaar verantwoordelijkheid voordecollectieve
watervoorziening, maarvanwegedeintroductievannieuwetechnologieën ontstaat
nu ookeensterker krachtenveld tussen
publiekenmarkt.Deinvloedvandewensen
vandeconsument woidtsteikeienzal effectenhebben opzoweldeaardvandedrinkwatervoorzieningalsdeorganisatievoim
vandezesectot.

Waterland, let op uw saeck
Dekwaliteit vanhetdrinkwater in
Nederland isonberispelijk. Geenenkele
technischeaanleidingbestaatvoordeconsument omtotadditionele behandelingovette
gaan.Initiatieven vanondetmeet installatiebedrijven kunnen leiden totdekeusvan
consumenten omdewatetbehandelingtoch
zelfineigenhuis tegaanuitvoeren.Als deze
tienddoorzet,zaldebehoefte aandegeleverdehogedrinkwaterkwaliteit vanhet waterleidingbedrijf afnemen. Deprijs van water
komtdanonderdruk testaan.
Omdegoedemaiktpositie tehoudenzal
dedrinkwatersector veranderingen inde
markrnauwlettend moetenvolgen,moeten
anticiperen enwaarmogelijk nieuweactiviteitenmoetenontplooien,ook'achterde
watermerer'. 1{
EriSalomé (Hydron Flevoland)
EricAdamse (HydronAdvies en
Diensten)

Membraantechnolo^ie biedt nieuwemogelijkheden voor drinkwaterproductie.

