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naarmate deschaalgrootte van de zuivering
toenam.
Waterleidingbedrijven werden enerzijds
geconfronteerd met een toenemende afzet van
drinkwater en anderzijds met denoodzaak tot
kwaliteitsverbeteringen. Beide ontwikkelingen
hebben geleid tot een grootschalige aanpak en
opzet van winning, zuivering en transportsystemen, waarbij systemen met een lange technische (en economische) levensduur werden
gerealiseerd. Kenmerken van deze infrastructuur zijn:

Assetmanagement
naareen flexibeler
dnnkwaterinfrastructuur

•

JENNE VAN DER VELDE, VlTENS WATERTECHNOLOGIE
PETER WESSELS, DHV WATER
E D W I N BLAAUWGEERS, VITENS W A T E R T E C H N O L O G I E
HANS VAN DER W E R F , VITENS W A T E R T E C H N O L O G I E

Zogrootschalig mogelijke winning,zuiveringen transportsystemen met als onderliggendegedachte het uitnutten van het
schaaleffect. In afbeelding 1 ishet effect
van schaalgrootte opde kosten van zuivering weergegeven bij gebruik van conventionele technieken. De kostenbesparing
diemet opschaling van zuiveringen
behaald werd, woogruimschoots op tegen
deextra transportkosten alsgevolgvan het
opschalcn (zieafbeelding 2)');

Dewereld verandert. Ookdedrinkwatervoorziening inNederland krijgt eenandereaanblik. Waar
• Ruime dimensionering (bouwen opde
voorheen denadruk lag opgrootschaligc drinkwatersystemen, zullen in detoekomststeeds meer
groei).Wanneer een winvergunning voor
kleinschaligesystemen opduiken. Nieuwe technologie,zoals membraanfiltratie, biedt waterleidinggrondwater werd verkregen, ging men ook
bedrijven namelijk een kosteneffectief alternatie/waarmee lokaal enop kleineschaal drinkwater kan
direct over tot bouw voor(meestal) devolwordciuicprodiicccrd.Daardoorzal mindertransport van drinkwaterovergroteafstanden plaatsledige vergunde capaciteit. De vergunning
vinden. Ditgee/twaterleidingbedrijven eengrotere bedrijfseconomischejlexibiliteit. Daarnaast biedt
was immers nodigvoor het opvangen van
kleinschalige, lokaleproductie meermogelijkheden om beteraan tesluiten ophetwatersysteem.Door
dealsmaar toenemende drinkwaterafzet.
lokaal (jroudwatcr tewinnen opplaatsen waar
heteffect [verdroging)geringer isof waar het
zelfs^cwenst is,kunnen maatschappelifk^evoeSchaaleffectvaneengrondwaterzuiveringmet dubbelesneffiltrarie.
Afi.
lyei groudwatcrwmniiigeu meerworden ontzien. Iuditartikel wordt vooralgekeken naar
0,80
kleinschaligesystemen vamut ecuoogpunt van
asset management.
Totin het begin van de90-erjaren van de
20eeeuw wassprake van een forsegroei in de
afzet van drinkwater. DeNederlandse waterleidingbedrijven waren tot halverwege dejo-er
jaren continu bezig met uitbreiding vande
productie- en distributiecapaciteit én het aantal aansluitingen. Men bouwde 'op degroei'.
Debereiding van drinkwater was vooral gebaseerd opeenvoudige zuiveringstechnieken
waarmee grondwater ofgeïnfiltreerd oppervlaktewater werd gezuiverd:vlokvorming en
-verwijdering, beluchting, snelfiltratie en
langzame zandfiltratie.
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Transportkostenafhankelijk van afstand en capaciteit.

0,03
Vanafdejaren 80bleek tevensop veel locaties een kwaliteitsverbetering noodzakelijk
(bijvoorbeeld verwijdering van organische
microverontreinigingen) ofwenselijk vanuit
economische en maatschappelijke argumenten
(bijvoorbeeld centrale ontharding). Hiervoor
werden technieken alsactieve koolfiltratie
(eventueel met voorgeschakelde ozonisatie) en
pelletontharding toegepast.Dezezuiveringstechnieken bleken economischer in toepassing
l6
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Dehuidige drinkwaterinfrastructuur
wordt vanuit het oogpunt van asset management dusgekenmerkt door hogevaste kosten
alsgevolgvan ruime dimensionering (overcapaciteit),lange transportafstanden (door
opschaling zuivering) en lange afschrijvingstermijnen (ondergrondse leidingen en conventionele zuiveringstechnieken).Deze hogere
vaste kostenzijn niet beperkt tot afschrijving
en rente,maar betreffen ookhogere personeelskosten enonderhoudskosten. Deze kosten
zijn immers in belangrijke mate aan de (actuelenieuwwaarde van de)infrastructuur gerelateerd.

21e eeuw: bouwen voor nu
Halverwege de90-erjaren bleek het tij
voorde waterleidingbedrijven tezijn gekeerd.
Deafzet van drinkwater vertoondegeen groei
meer.Sindsdien iszelfs sprakevan een dalende
afzet. Indeprovincie Overijssel (voorzieningsgebied VitensOverijssel, inclusiefNoordoostpolder en een kleindeelvan Drenthe) nam de
drinkwaterafzet, en alsgevolgdaarvan ookde
drinkwaterproductie, in deperiode 1992tot
2002afmet meer dan tien procent (zie afbeelding3).
Debelangrijkste oorzaak vande dalende
afzet iswaterbesparing bij zowel huishoudens
alsbedrijven. Dit blijkt ook uit het feit dat de
drinkwaterafzet daalde, terwijl het aantal aansluitingen bleefstijgen. Vanaf 1992kreeg
Vitens Overijssel dus temaken met een stijgend aantal drinkwateraansluitingen, dalend
verbruik per huishoudelijke aansluiting en
dalend verbruik per bedrijfsaanslumng.
Uit nadere analyse bleekdat dedaling van
dedrinkwaterafzet in versterkte mate optrad
in de landelijke gebieden, voornamelijk door
waterwinning en -zuivering in eigen beheer
bij (agrarische) bedrijven. Waarschijnlijk isde
belangrijkste drijfveer voor deze bedrijven van
economische aardgeweest en heeft mogelijk
ook degrondwaterbelasting van het Rijk hierin een rolgespeeld.
Destedelijke afnemers zijn wel overgegaan
op waterbesparende producten (waterbesparende douchekoppen en toiletten),maar zijn
minder massaal overgegaan op winning en
zuivering in eigen beheer. Inde stedelijke
gebieden isde problematiek met betrekking
tot dewatervoorziening aan bedrijven ook
anders van aard. Rondom de steden vinden we
vaak deechtegrootverbruikers van drinkwater.
Voorgebonden (huishoudelijke) klanten
gaatVitens uit van een leveringszeker, grootschalig,duurzaam drinkwatersysteem. Voorde
minder gebonden klanten (bedrijven) spelen
bovengenoemde aspecten ook mee, maar deze
worden bedrijfseconomisch anders afgewogen.
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OntwikkelingvandedrinkwaterproductievanVitensOverijsseltussen1975en2000.

Indeafgelopen tienjaar bleek dat
membraanfiltratie veelnieuwe mogelijkheden
biedt,ook voor dedrinkwaterbereiding. Sinds
1990is in Nederland circa60tot 70 miljoen
kubieke meter aanjaarlijkse membraanfiltratie-capaciteit gebouwd en in bedrijf
gesteld. Circade helft van deze capaciteit
wordt benut voorde drinkwatervoorziening.
Membraanfiltratie heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de conventionele zuiveringstechnieken, zoals snelfiltratie:
membraanfiltratie ismeer modulair van opzet
en heeft daardoor veelminder lastvan economische schaaleffecten. Dit betekent dat de
kostprijs per kubieke meter productie minder
afhankelijk isvan decapaciteit vande installatie(zieafbeelding 4).Bovendien kunnen via
membraanfiltratie meerdere kwaliteitsdoelstellingen tegelijk bereikt worden. Een voorbeeld hiervan isdegelijktijdige ontkleuring en
ontharding/ontzouting van grondwater.

21e eeuw: andere kijk op asset
management
In het kader van strategische planvormingscycli(Integraalplan Drinkwatervoorziening Overijssel en LangeTermijn Plan2«))
werd eind90-erjaren algeconstateerd dat
grootschalige systemen niet goedpassen in een

situatie van onzekere,krimpende drinkwaterafzet. Ook werd daarin voorgesteld een begin
te maken met degeleidelijke ombouw van de
huidige drinkwaterinfrastructuur, gebaseerd
op denieuwe omstandigheden waarin het
waterleidingbedrijfzichgeplaatst zag.Bijde
geleidelijke aanpassing van de drinkwaterinfrastructuur zal,naast de inpassing in de
omgeving en het watersysteem en de aanpassingaandeklant,de nadruk dienen te liggen
op kostenreductie en flexibilisering door het
clusteren van wingebieden in centrale, grootschaligezuiveringen in destedelijke gebieden
én (deels)kleinschaliger, lokale drinkwaterproductie met, mogelijk, membraanfiltratie in
de landelijke gebieden.
Eengedifferentieerde aanpak zaldus nodig
zijn voordeverschillende typen voorzieningsgebieden.
Stedelijk gebied
Stedelijke voorzieningsgebieden houden
vrijwel automatisch gebonden klanten in.De
nadruk ligt op leveringszekerheid en duurzaamheid (grootschaliger).In stedelijke gebieden isdeafzet van een behoorlijke hoeveelheid
drinkwater redelijk in de tijd in te schatten.
Vooreen stedelijke aansluiting hoeft ook maar
relatiefweinig hoofdlcidmg te worden gelegd
(10tot 15meter hoofdleiding per aansluiting),

Asset management
Sinds 1januari 2003neemt assetmanagement alsafdeling van VitensWatertechnologie een
centrale rol in binnen het drinkwaterbedrijf Assetmanagement moet leiden tot eenduidelijkere kostenopbouw, een meer zichtbareverhouding tussen techniek en kosten en tot een eenduidige afweging met alsdoelde totale kosten van de infrastructuur (productie en distributie)
op langere termijn naar beneden tekrijgen. Daarbij ishet in beeld brengen en het beheersen
van risico's vangroot belang.Enerzijds moet het inzicht in derelatie tussen onderhoud en vervangingen in de infrastructuur vergroot wotden en anderzijds moet niet alleen naargeld en
techniek worden gekeken maar ook naar klant- en omgevingswensen.
Vitens volgtdaarin een tweesporenbeleid: aan deene kant proberen dein het bedrijf aanwezige
kennissystemen teintegreren, aan deandere kant kiezen isvooreen centrale aanpakvan de
organisatie.
Eenbelangrijk onderdeel van asset management isbovendien het sturen vande ontwikkeling
en deopzet vandedrinkwaterinfrastructuur, zodat diebedrijfsmatig past bij de actuele
omstandigheden waarin dedrinkwatervoorziening zich bevindt.

H 2 0 : 22.2003

27

PLATFORM

markt iseen andere benadering vanuit asset
management ophaar plaats.
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Insteden wordt dezestrategie in de praktijk toegepast. BijDeventer bijvoorbeeld wordt
gewerkt aaneenclustering van vier winningen,
waardoor het aantal zuiveringslocaties wordt
beperkt totéén.Dit leidt inde praktijk ook tot
meer flexibiliteit: wingebieden kunnen uitwissclbaat worden ingezet, minder overcapaciteit
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Productiekostengrootsclialujeconventionelezuivering (vijfmiljoenkubiekemeterperjaar, pf1,5)versas
kleinschaligeomgekeerdeosmose(pf1,1).

zodat dekosten per aansluiting relatief gering
zijn (denieuwwaarde van winning, productie,
distributie en aansluiting bedraagt circa2000
euro per aansluiting).
In het stedelijke gebied isdaarom vrij goed
in teschatten hoc hetdrinkwaterverbruik zich
zalontwikkelen. Hierbij moet welveel aandacht gegeven worden aan(het voorkomen
van)verlies vangrote afnemers. De infrastructuur isbovendien zeer efficiënt (kleine
leidinglengte peraansluiting) en dus relatief
goedkoop.Bovendienzijn de altctnaticven
voor eigen waterwinning en -productie door
klanten nagenoegafwezig (huishoudens) of
zeergoed in teschatten (groteindustriële verbruikers). Ineen dergelijk 'zekere' afzetmarkt
kan dus kostenefficiënt worden geleverd met
eengrootschalige infrastructuur.
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in productie,kwaliteitsverschillen in destad
worden voorkomen dooréén zuiveringslocatie
dieéén kwaliteit leverténbediening enbeveiliging kunnen gemakkelijker worden ingevuld.
Lniidclijk^ebicrl
Landelijke voorzieningsgebieden houden
automatisch mindet gebonden klanten in.De
nadruk ligt meer op flexibiliteit (kleinschaliger).Deontwikkeling van de afzet van drinkwatet isop het platteland onzekerder. Dit
komt vooral doordat hier veelmeer mogelijkheden voor (ookkleinere) bedrijven bestaan
om zelfstandig (grond)water tewinnen en te
zuiveten.Daatbij iseen landelijke aansluiting
duutdet in vergelijking met een stedelijke aansluiting (schattinggemiddelde actuele nieuwbouwwaarde:4000euro per aansluiting). Dit
komt voornamelijk doordegrotere transportafstanden.
Voorhet landelijk gebied is het moeilijker
in teschatten hoehet drinkwaterverbruik zich
zalontwikkelen. Deinfrasttuctuur is bovendien duurder in vergelijking met de stedelijke
gebieden. Ineen detgelijk 'onzekere' afzet-

Tot nu toeweid ookvoor de drinkwatervoorziening m het landelijke gebied gekozen
vooteen grootschalige,centrale drinkwaterproducrie met conventionele technieken en
lange ttansportafstanden. Dit betekent dat de
vastekosten hoogzijn. Omdat transportleidingen over een lange periode financieel worden
afgeschreven, ishet voor het drinkwatetbedrijf
uiterst moeilijk om bedrijfsmatig/bedrijfseconomisch teteageren opeen eventuele verlaging van de drinkwaterafzet.
Vanuit het oogpunt van asset management zou een waterleidingbedrijf in landelijke
gebieden veelminder willen investeren voor35
jaar (transport) en liever wat meet investeren
voor tienjaar (inlokalezuivering met
membraanfiltratie bijvoorbeeld). Hiermee
wordt een bedrijfseconomische flexibilisering
bereikt dootdat, in plaats van elke35jaar, nu
iedere tienjaar het totale systeem kan worden
afgestemd opde actuelesituatie (afzet, kwaliteit).
Voordelandelijke gebieden zal de tendens
dus zijn om een deelvan de drinkwaterproductie(10à20procent) lokaal te tealiseren. Hiermeewordt minder geïnvesteetd in transport.
Inplaats daarvan worden de uitgespaarde
investeringen in ttansportleidingen gebruikt
voorde realisatie van kleinschalige, lokale
membraanfiltratieunits (50à 100kubieke
meter per uur) met een veelkortere financiële
en technische afschrijvingstermijn. Hierdoor
kan het watetleidingbedrijf frequenter (en
daarmee betet)anticiperen op veranderingen
in afzet en kwaliteit,waardoor kan worden
bespaard op kosten.
Eendergelijke benadering isalleen nodig
voor het stuk 'onzekere'afzet (10tot 20ptocent
vandetotale afzet).De levetingszeketheid
blijft daarbij gedekt dooi het 'basissysteem',
wat nogsteeds 80tot 90procent van het totale
verbruik levert. Lokaal ingezette flexibele productiemiddelen hebben hierbij als voordeel
dat deovercapaciteit van het al aanwezige
leidingnet betet uitgenut kan wotden.
Delokaledrinkwaterproductie zal een
zekereminimale omvang dienen te hebben om
kosteneffectief tezijn (50à 100kubieke meter
per uur).Ookzullen voorde lokale productieinstallaties de notmale eisen ten aanzien van
betrouwbaarheid en veiligheidgelden, waardoor een tekleineschaalonrendabel zou
worden.Om debetrouwbaarheid en veiligheid
tewaarborgen kan ineerste instantie het best
worden uitgegaan van nanofiltratie ofomgekeerdeosmose opanaëroob (zoet/brak) grondwater.
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Eeneerste inschatting van dekosten van
een kleinschalige membraaninstallatie (met
nageschakeld kalkfdter en UV-desinfectie) ten
opzichte van verschillendegrootschalige conventionele zuiveringen (vijfmiljoen kubieke
meter perjaar) isweergegeven in afbeelding 5.
Uit afbeelding 5blijkt dat de productiekosten voor kleinschalige installaties met
membraanfiltratie gelijk zijn oflager dan die
voorconvenrionelcgrootschalige zuiveringen.
Alleen een heeleenvoudige convenrionele
grondwarerzuivering (enkele filtratie) isgoedkoper. Hierbij moet de besparingopde transportkosten (voor indicatie zieafbeelding 2)bij
lokaleomgekeerde osmoseechter nog worden
verrekend.
Wanneer zuivering- en rransportkosten
worden opgeteld (afbeelding 2en 5),is kleinschaligeproductievan drinkwater voor landelijkegebieden alsnelgoedkoper naarmate de
transportafstanden groter zijn. Hierbij moet
welworden bedacht dat de kostenvergelijking
betrekking heeft op nieuwbouw (vervanging,
uitbreiding), waarbij deleveringszekerheid en
het piekverbruik doordein het'basis systeem'
aanwezige productie-en transportcapaciteit
geleverdwordt. Met versnelde afschrijving is
daarom geen rekening gehouden.
Ookmoeten bij realisatie nogveel praktische,lokale factoren nader worden onderzocht,
zoals:
• Waar isgrondwaterwinning vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst ofheeft het
deminste negatieve effecten op de
omgeving? Vitens heeft opdit punt alveel
werk verricht, bijvoorbeeld ten aanzien
van de winning van (overtollig) stedelijk
grondwater*);
•

•
•

Welkegrootschalige grondwaterwinningen staan maatschappelijk gezien onder
druk en zouden mogelijk kunnen worden
ontlast door één ofmeerdere kleinschalige
winningen opgunstiger locaties?
Welke bedrijfseconomische en maatschappelijke winst kan preciesworden bereikt?
Hoewordt een en ander praktisch ingevuld?
- Hoewordt de leveringszekerheid gegarandeerd?
- Hoewordt het piekverbruik geleverd?

- Hoeblijft deveiligheid en betrouwbaarheid op niveau?
- Organisatieen wijze van besturing;
- Wijze van aansluiting opde bestaande
infrastructuur.
Vitens Watertechnologie wilgaan onderzoeken ofkleinschalige lokaleproductie van
drinkwater bedrijfseconomisch en maatschappelijke meerwaarde kan bieden in haar voorzieningsgebied. Bijeen lokalezuivering zullen
lokaleaspecten een belangrijke rolspelen.De
beste aanpak lijkt daarom om een concreet
voorbeeld te kiezen en dat teonderzoeken. De
aandacht moer zichdaarbij zowelrichten op
interne alsexterne drijvende krachten. Externe
dtijfveren kunnen verdroging en wateroverlast
zijn. Interne overwegingen zijn meer bedrijfsmatig van aard engericht op kostenbesparing),klantwensen en minimaliseren van risico's.Indit kader krijgen brak grondwater en
stedelijk (overlast)water de komendejaren binnen het voorzieningsgebied van Vitens extra
aandachr.
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Conclusie
Op basis van een eersteglobale verkenning
wordt geconcludeerd dat kleinschalige, lokale
winning en zuivering vangrondwater kosteneffectiefkan zijn ten opzichte van grootschaligewinning en zuivering, waarbij het drinkwater overgrote afstanden moet worden
getransporteerd.
Bijdeeventuele omvorming van de
bestaande drinkwaterinfrastructuur moet
rekening worden gehouden met desinvesteringen. Hetgoedemoment om veranderingen in
deinfrastructuur aan tebtengen is het
moment waarop toch alforse investeringen in
renovatie ofuitbreiding gepland zijn.
Opbasis van devragen zaleen regio
worden gekozen waarvan verwacht wordt dat
door toepassingvankleinschalige,lokaleproductie een maatschappelijke en bedrijfseconomische meerwaarde valt terealiseren. Door een
meer gedetailleerde srudie en een globaal ontwerp moet het komendejaar meer inzicht ontstaan in de potentie van kleinschalige, lokale
drinkwaterbereiding. Tevenszal hiermee een
betere inschatting kunnen worden gemaakt
vandebijdrage vandergelijke kleinschalige
systemen aan een grotere flexibiliteit.
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