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Kwaliteitswater vandaag
Van de rond 500 kerken in Rome is er
zeker één, die voor waterleidingmensen
interessant is uit hoofde van hun beroep;
het is de San Clemente, een basiliek uit
de 12e eeuw, eigenlijk een anachronisme,
want in die tijd had men volgens het
boekje iets veel moderners moeten bouwen. De reden voor deze afwijking zit
onder de grond, een romaanse kerk die
door de Noormannen was verwoest. Paus
Paschalis II liet die kerk op de puinhopen van de eerste herbouwen. Die
eerste basiliek was uit de vierde eeuw,
maar ook deze stond weer op puinhopen
en wel van ruimten waarin de Mithrascultus werd beoefend. En toen men bij
opgravingen ook daar doorheen stootte
vond men een bron met levend water,
water dat wij thans op voorstel van onze
volijverige secretaris vermoedelijk wel
kwaliteitswater mogen noemen.
Wij zullen weerstaan aan de verleiding
om op grond van deze gegevens een
diepgaande beschouwing te houden over
de basale betekenis van water in de
religie en ons liever afvragen wat de
secretaris voor ogen stond toen hij de
term „kwaliteitswater" in de agenda van
deze vergadering opvoerde.
Wat is kwaliteitswater? De secretaris
heeft er in de aankondiging nog iets aan
toegevoegd: kwaliteitswater vandaag en
terecht. De omschrijving ervan is aan tijd
gebonden, en naar onze mening ook aan
plaats; de vereiste kwaliteit wordt mede
bepaald door de luchtstreek waar de
consument woont, of door de planeet of
satelliet waarop hij zich bevindt. Laten
wij ons gemakshalve beperken tot Nederland.
Ook dan echter is er geen simpel antwoord te geven. Wij kunnen het benaderen door in grove trekken en schematisch de historische ontwikkeling van
het leidingwater te volgen (stel U gerust:
ik begin dus niet met Mofees, die volgerfs
Exodus 15 water drinkbaar maakte door
er een stuk hout in te gooien).
Het begon met helder en veilig water,
dit laatste in de zin van: het mag geen
vehikel zijn voor het overbrengen van
besmettelijke ziekten. Deze eisen halen
we wel bij de produktie, maar — helaas
— nog niet altijd bij de distributie, dit
laatste gelukkig alleen bij zeer hoge uitzondering.
Toen dit niveau bereikt was werd gevraagd: veilig en bovendien altijd helder.
Ook dit halen we wel in de produktie,
maar niet altijd in de distributie.
Halen we die voldoende helderheid niet
in de produktie, dan is dat erg als er
desinfektie moet worden toegepast. Een
bacterie in een vlokje vuil is beschermd
tegen het desinfektans, dat zijn krachten
verbruikt op het vlokmateriaal.
Vervolgens, toen slecht oppervlaktewater
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als grondstof moest worden gebruikt,
kwam de eis: veilig, helder en goed smakend.
Hier zijn wij aan een voor onze tijd
cruciaal punt; wij moeten zeggen of het
water goed smaakt. Zelfs hier hebben wij
het reeds eerder gemaakte onderscheid:
er zijn bedrijven die dit wel halen in de
produktie, maar niet altijd in de distributie.
Blijft echter de vraag: wat is goed smakend? Hierop kan of wil men — om
verschillende redenen — geen objectief
antwoord geven. Er is geen echte maatstaf voor. H o e subjectief die kan zijn
moge blijken uit het volgende verhaal,
dat wij vonden in een verslag van een
congres voor „hygiénistes" gehouden te
Toulouse. Daarin komt een beschrijving
voor van het gebouw van de Kamer van
Koophandel in die stad; de nu volgende
passage is interessant voor waterleidingmensen.
„Parmi les peintures qui ornent ce bâtiment, il faut citer
le Bain de la
Padilla, qui intéresse les hygiénistes.
L'histoire raconte en effet que Pierre le
Cruel, roi de Castille de 1350 à 1369
avait une maîtresse, Maria de Padilla.
Des bruits peu flatteurs ayant couru sur
la beauté de cette dame, le roi aurait
pris l'habitude de la faire baigner nue
dans la cour de l'Alcazar de Seville,
devant ses courtisans. Les plus zélés
d'entre eux buvaient ensuite l'eau du
bain. C'est là que l'histoire touche l'hygiéniste, car le peintre a donné à ces
buveurs un air allant de la satisfaction à
l'extase, ce qui tendrait à prouver qu'en
matière de goût de l'eau, les appréciations peuvent être purement subjectives".
Nu zijn er waterleidingmensen die ondanks het sterk subjectieve karakter van
de smaak deze parameter zo zwaar laten
wegen dat zij stellen: als naast de helderheid en de bacteriologische veiligheid de
smaak maar goed is zal de consument
niet klagen, dus dan is de zaak in orde.
Het hierbij gehanteerde kriterium is dus
het al of niet klagen van de consument.
Dit is een weinig gelukkige keuze, alleen
reeds daarom, omdat men de mensen kan
laten wennen aan water dat geleidelijk
slechter gaat smaken. Marcuse zou dit
rangschikken onder een soort repressieve
tolerantie.
Aan het kriterium „geen klachten" zitten
echter meer kanten. Er kan namelijk een
belangrijke tijdsfactor meespelen, want
klagers klagen na beoordeling van een onmiddellijk merkbaar effect, zoals smaak
of roest. Een loodvergiftiging echter merken ze pas als het te laat is. Bovendien
zijn er naast gewone consumenten ook
lastige consumenten, die bijvoorbeeld een
laboratorium hebben en het water gron-

dig onderzoeken; met hun speciale wensen kan slechts zelden rekening worden
gehouden.
En dan is er nog de Inspecteur van de
Volksgezondheid, die het hele Rijksinstituut voor de Volksgezondheid achter
zich heeft. Als de Inspecteur klaagt doet
hij dit op basis van de wet, en het is daar
dat wij, naar beste weten van de wetgever, officieel omschreven vinden aan
welke kwaliteitseisen water moet voldoen.
De spreker heeft zelf de geboorte van de
wet meegemaakt en hij mag dus wel
zeggen, dat ook de wet niet volmaakt is.
Zoals bekend, is de wet er omwille van
de overtredingen en het is de kunst de
wet zo te maken dat niet voortdurend
half Nederland in overtreding is.
Dit betekent dat er rekening is gehouden
met de zwakke broeders. Overigens zijn
die broeders slechts zwak omdat ze verkeerd georganiseerd zijn, maar dat is een
ander verhaal.
Wet en Besluit zijn dus vatbaar voor
verbetering en naar onze mening moet
men bij het opstellen van een te verwachten nieuwe editie niet te bang zijn
wat hogere eisen te stellen. Een eerste
aanzet daartoe is trouwens al vrij snel na
de afkondiging van het Waterleidingbesluit tot stand gekomen in de „Aanbevelingen" die door de V E W I N werden
opgesteld. Daarin worden streefnormen
genoemd en het is interessant te zien hoe
de bacteriologische of liever hygiënische
kwaliteit, uitgedrukt als een M P N voor
E.coli, en dat ligt op het niveau dat door
Baylis indertijd werd aangeduid als nastrevenswaardig, nu gemakkelijk kan
worden gehaald.
Minder eenvoudig ligt het bij de fysische
en chemische kwaliteiten. In het Waterleidingbesluit nam men een lijstje op van
ook elders in dit verband opgesomde vergiften, voegde er normen voor nitriet en
nitraat aan toe en liet het daarbij. De
vermoedelijke achtergrond hiervan is
door ons reeds eerder ter aangehaalde
plaatse behandeld. (Zie 23e Vakantiecursus Drinkwatervoorziening, T H Delft,
1971.)
De Aanbevelingen gaan wel duidelijk
verder, zonder nu direct revolutionair te
zijn. Ook hier zou men kunnen denken
aan meer en veelsoortiger strecfnormen
om te geraken tot een ideale waterkwaliteit, maar wat moet men daaronder verstaan?
Allereerst moet worden vastgesteld dat
het met een optimale waterkwaliteit net
zo is als met optimaal welbevinden. Dit
laatste is een toestand die volgens deskundigen slechts wordt bereikt door
lijders aan een manische-depressieve psychose in het vrolijke gedeelte van de
cyclus en dan nog slechts gedurende

H20 (6) 1973, nr. 5

enkele minuten. Bovendien is er zo weinig nodig om een optimale situatie aan
te tasten: daarvoor is één mug in een
bruidskamer al voldoende.
Hoe dit ook zij, de loffelijke poging in
de Aanbevelingen bleef niet vrij van het
rekening houden met „de omstandigheden", want een aantal aanbevelingen
is met kleine lettertjes gedrukt, gemotiveerd als volgt: „Dit is toegepast voor
regels, die — hoewel van voldoende belang om opgenomen te worden — punten
betreffen, die niet overal van het hoogste gewicht behoeven te worden geacht".
De achtergrond hiervan vinden wij in het
voorwoord van de Aanbevelingen; daar
staat de zeer belangrijke opmerking:
„Niet alle afwijkingen van deze aanbevelingen hebben hygiënische betekenis;
voor sommige van deze afwijkingen zou
het onder bepaalde omstandigheden zelfs
economisch niet verantwoord kunnen zijn
om te trachten toch aan de Aanbevelingen te voldoen".
Het gaat hier om de woorden „hygiënisch" en „economisch". Deze meer dan
tien jaar geleden opgestelde vermaning
hield in: het water moet tot elke prijs
hygiënisch veilig zijn, maar maak het
voor het overige niet te gek met de
kosten.
Voor „kwaliteitswater vandaag" vragen
wij meer, en wel de volgende eigenschappen: helder, hygiënisch veilig en
goed smakend (ook op het tappunt, dus
transportabel) en bovendien fysisch en
chemisch veilig bij gebruik gedurende
een levensperiode van 70 jaar.
Het gaat nu vooral om deze laatste toevoegingen, hetgeen duidelijk zal zijn na
wat hierboven over het klachtenmechanisme is gezegd. Dit werkt namelijk niet
voor deze groep van eigenschappen, want
een consument die tengevolge van het
gebruik van water met te veel accumulerende giftige stoffen vijf jaar eerder is
overleden dan de statistiek hem toestond,
kan niet komen klagen.
Hoe zullen wij dat kwaliteitsniveau nu
in ons vakgebied bereiken, uitgaande van
vuil oppervlaktewater afkomstig uit de
Rijn en de Maas — want daar gaat het
op den duur toch om voor een groot
aantal consumenten.
De primaire eis is dat de Rijn en de
Maas verbeterd moeten worden, maar
ook dat is weer een ander verhaal. Hier
en nu gaat het erom: wat kunnen we er
bij de bereiding zelf aan doen.
Wij stellen voorop dat er een goed distributienet ter beschikking staat en dat dus
de wisselwerking tussen het gedistribueerde water en de materialen van het net
geen moeilijkheden oplevert die met de
kwaliteit van het leidingmateriaal samenhangen. Dat wil niet zeggen dat deze
processen die zich in het leidingnet afspelen, en kwade kansen die hier liggen
ook door uitwendige invloeden, niet belangrijk zijn. Integendeel, dit is eerder
een onderwerp op zichzelf, waaraan een
afzonderlijk symposium zou kunnen worden gewijd. In ieder geval wordt bij de
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Gemeentewaterleidingen dit onderwerp
grondig in onderzoek genomen; enkele
weken geleden is daartoe een mobiel
laboratorium in dienst gesteld, dat thans
experimenteel wordt ingezet juist om de
vraagstukken rond het water in het distributiegebied beter te leren kennen en te
beheersen.
Blijft dus de bereiding van het water
zelf. Als voorbeeld kiezen wij de nieuw
ontworpen Plassenwaterleiding van de
Gemeentewaterleidingen, Amsterdam. Op
volle capaciteit zal zij per jaar zestig
miljoen m 3 water leveren, bereid uit een
mengsel van plassenwater en rivierwater.
Hierbij gaan wij hogere eisen stellen dan
normaal aan de:
virologische kwaliteit
de smaak
de houdbaarheid
de veiligheid bij gebruik op lange termijn.
Dit hopen wij te bereiken in een groter
aantal zuiveringstrappen dan gewoonlijk
wordt toegepast. Dit is een essentieel
onderdeel van de hele „filosofie" van de
zuivering; er is een grotere inherente
veiligheidsreserve.
De virologische kwaliteit zal primair
worden veiliggesteld door het gebruik
van ozon, maar ook de andere trappen
van zuivering, met name de langzame
zandfiltratie, werken daaraan mede.
De smaak wordt verbeterd door het gebruik van ozon en van actieve kool,
maar ook de coagulatie levert daartoe
een bijdrage.
De houdbaarheid is een ingewikkeld iets.
Letterlijk betekent dit dat de eigenschappen van het water dat de consument bereikt dezelfde zijn als die van wat op het
pompstation werd afgeleverd. Strikt genomen is dit niet mogelijk, al was het
slechts omdat wij een niet-steriel produkt distribueren. Daardoor is er in het
distributiesysteem bacterieel leven mogelijk en dat beïnvloedt die komponenten
welke met dit leven samenhangen zoals
het zuurstofgehalte en het gehalte aan
organische stof.
Een van de belangrijkste vraagstukken
is het in evenwicht houden van dit hele
systeem, hetgeen inhoudt:
een laag bacterie getal
een minimum aan assimileerbare organische stof
een niet te lange verblijftijd.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan treedt hinderlijke nagroei op
met alle gevolgen van dien (slijmvorming,
smaakbezwaren, te lage zuurstofgehalten).
Van de drie hierboven genoemde grootheden zijn er slechts twee min of meer
direct meetbaar. Voor het gehalte aan
assimileerbare organische stof is er nog
geen rechtstreekse analysemethode beschikbaar; men kan er alleen een indruk
van krijgen uit de bacteriële nagroei,
maar nagroeiproeven zijn aan vele bedenkingen onderhevig, al was het alleen
omdat het onmogelijk is alle omstandigheden van een leidingnet met verschillen-

de diameters, met onderdelen vervaardigd
uit verschillend materiaal en van zeer
verschillende ouderdom, in een proefopstelling na te bootsen. In dit onderzoek zit minstens één onderwerp voor
een dissertatie.
Wij hebben dit vraagstuk empirisch benaderd door uit te gaan van het bekende
feit, dat langzame zandfilters het gehalte
aan assimileerbare organische stof selectief verminderen.
Er doet zich echter een komplikatie voor;
de toevoeging van ozon aan water dat
vrijwel inert organisch materiaal bevat
bevordert de vorming van nieuwe organische moleculen die voor bacteriën „gefundenes Fressen" zijn. Dit had tot gevolg dat de toevoeging van ozon moest
gebeuren op een zodanig punt dat van
genoemd effect zo weinig mogelijk last
wordt ondervonden; die toevoeging moet
dus reeds in het begin van het zuiveringsproces gebeuren, maar dan wel aan
water dat althans niet al te veel reducerend materiaal bevat, omdat anders het
ozon verbruik te groot en de daling van
de redoxpotentiaal te snel en te sterk
zou zijn.
In hetgeen hierboven is vermeld staan
enkele belangrijke argumenten voor het
gekozen schema van zuivering. Niets is
vermeld over de vóórbehandeling voor
de passage door de Loenerveense- en
Waterleidingplas en de aan deze passage
verbonden voor- en nadelen. Het is hier
niet de plaats om op verdere details in
te gaan; wellicht kunnen deze bij de
discussie ter sprake worden gebracht.
Degenen die zich nader willen informeren mogen worden verwezen naar de
verslagen van de in november jl. gehouden Postakademiale Cursus Gezondheidstechniek, waarin Drs. O. I. Snoek een en
ander uitvoerig heeft behandeld.
Rest ons nog de bespreking van de maatregelen die moeten worden genomen om
de veiligheid van het gebruik van leidingwater op lange termijn te waarborgen.
Dit betekent dat leidingwater niet voor
de gezondheid nadelige stoffen mag bevatten in zodanige hoeveelheid dat deze
bij gebruik gedurende 70 jaar de consument schade zouden kunnen toebrengen.
Wij zijn ons bewust dat wij ons met het
ter sprake brengen van dit onderwerp op
uitermate onzeker terrein begeven, maar
naar onze mening moet er toch ook eens
in een ruimere kring van belangstellenden over worden gesproken.
Dit vraagstuk heeft verschillende kanten.
Men moet zich afvragen hoever in dit
verband onze kennis reikt op het gebied
van
de analyse
de toxicologie
de zuivering.
Tien of vijftien jaar geleden verkeerden
wij in zalige onwetendheid over allerlei
stoffen waarover wij ons nu ongerust
maken; dat begon met detergenten —
het schuim ervan was met het blote oog
te zien — en toen er eenmaal betere en
anderssoortige informatie gevende analy103
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Kwaliteitswater morgen
De Nederlandse drinkwatervoorziening is in de toekomst
steeds meer aangewezen op oppervlaktewater als grondstof
voor de drinkwaterproductie. De oorzaak is de toenemende
vraag naar drinkwater, terwijl de beschikbare hoeveelheden
grondwater beperkt zijn. Het oppervlaktewater is de afgelopen jaren echter steeds meer verontreinigd, hetgeen tot
gevolg heeft gehad dat het daaruit bereide drinkwater weliswaar hygiënisch betrouwbaar is, maar toch belangrijk in
kwaliteit is achteruitgegaan. Dit ondanks het toepassen van
verbeterde zuiveringstechnieken. Bovendien heeft men verbeterde inzichten verkregen in de aard en aanwezigheid van
verontreinigingen, hetgeen tot gevolg heeft dat de kwaliteitswensen stijgende zijn.
Het is dus zeer gewenst dat er mogelijkheden worden onderzocht om de kwaliteit van drinkwater dat uit oppervlaktewater wordt bereid, sterk te verbeteren. De belangrijkste
wensen zijn: een verlaging van het zoutgehalte, een verlaging
van de hardheid, de volledige afwezigheid van ongewenste
anorganische en organische stoffen, waaronder reuk- en
smaakstoffen, en de volledige zekerheid dat geen virussen
aanwezig zijn. Deze kwaliteitsverbetering dient te worden gerealiseerd, zowel door een verbetering van de grondstof, het
oppervlaktewater, als door een verbetering van de zuiveringsprocessen.
In dit artikel worden de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering behandeld door middel van een zuiveringsproces,
waarin de hyperfiltratie of omgekeerde osmose een essentieel
onderdeel vormt. De huidige ervaring met hyperfiltratie is

se-apparatuur beschikbaar kwam was het
hek van de dam.
De radioactieve stoffen lijken een uitzondering, want het onderzoek daarvan
begonnen wij al rond 1950. Die stoffen
kan men echter zo nauwkeurig en gevoelig meten en iedereen was er zo bang
van, dat dank zij deze gelukkige omstandigheden er zeer zorgvuldig mee wordt
omgesprongen. Wel moeten wij alert
blijven op tritium en als er een calimiteit optreedt die onze grondstof ernstig
raakt dan moeten wij overschakelen op
een bron die wèl veilig is.
Meer kennis echter leidt tot meer zorg
en verdriet. Wij zeiden vroeger losweg
dat er misschien wel honderdduizend
verschillende organische stoffen in de
Rijn zaten. Deze vrijblijvende mededeling heeft echter een heel ander karakter dan een gaschromatogram of een
massaspectogram waarmede werkelijk
wordt aangetoond dat er een paar honderd stoffen in zitten waarvan we niet
van alle kunnen zeggen dat ze geheel
onschadelijk zijn. Het is een klein kunstje om u met de resultaten van. onze
onderzoekingen, maar met name met die
van dr. ir. A. P. Meijers (KIWA) de
stuipen op het lijf te jagen. Wij zullen
dit niet doen; waarom, dat zal hieronder
blijken.
Eerst zullen wij ons nu wenden tot een
tweede terrein van onderzoek, de toxi104

nog slechts van beperkte schaal, maar als het proces in de
(nabije) toekomst ook op grote schaal zal kunnen worden
toegepast, kan het een middel zijn om de kwaliteit van het
drinkwater in hoge mate te verbeteren.
De hyperfiltratie is oorspronkelijk, ruim 10 jaar geleden,
ontwikkeld als een specifiek ontzoutingsproces en is enige
jaren geleden ook als zodanig opgenomen in het KIWAspeurwerkprogramma. Het doel was de toepasbaarheid van
het proces te onderzoeken voor de ontzouting van brak
grond- en oppervlaktewater.
Bij dit onderzoek bleek echter dat het proces veel ruimere
toepassingsmogelijkheden heeft, omdat het niet alleen zouten
uit het water verwijdert, maar ook nagenoeg alle andere
stoffen. Een essentieel probleem van het proces is de vervuiling van de membranen, die een sterke productiedaling
tot gevolg heeft. Speciaal bij toepassing op het Nederlandse
oppervlaktewater treedt deze vervuiling zeer sterk op. Het
KIWA-onderzoek is daarom tot nu toe in hoofdzaak gericht
geweest op een zodanige procesbeheersing, dat de vervuiling
geen werkelijke problemen meer oplevert. De resultaten zijn
zeer bevredigend en het laat zich aanzien dat de procesvoering op grote schaal mogelijk is. Het onderzoek heeft
bovendien geresulteerd in een volledig zuiveringssysteem, dat
bij voldoende technische ontwikkeling van hyperfiltratie
apparatuur zeer betrouwbaar drinkwater van zeer goede
kwaliteit zou kunnen leveren. Het is daarom thans zinvol de
te verwachten toepassingsmogelijkheden te overzien, speciaal
ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het drinkwater.

cologie, en de toxicologen vragen: zijn
deze stoffen gevaarlijk en zo ja, in welke
concentratie, in welke hoeveelheid per
tijdseenheid, rekening houdend met een
waterverbruik van rond twee liter per
persoon per dag. (Wij beperken ons dus
bewust tot de mens; voor het gehele
levensmilieu ligt de zaak nog veel gecompliceerder.)
De toxicologen zullen antwoorden dat
ze het van sommige stoffen weten, van
andere niet, en van een stof die vandaag
gemaakt wordt kunnen ze het niet weten
want hun onderzoek moet dan nog beginnen. Er komen iedere dag nieuwe
stoffen in omloop. Hoe moet dat nu?
Het enige adequate antwoord is dat giftige stoffen niet in het levensmilieu behoren te worden gebracht, maar dit is
een utopische gedachte. Zelfs als alle
lozers van gevaarlijke stoffen in hun afvalwaterleidingen dikke koolfilters zetten
zal men ook vanuit dit gezichtspunt niet
zonder risico kunnen leven.
Men zal echter opmerken dat water toch
een primaire levensbehoefte is, dat wij
voor 70 % uit water bestaan en dat er
toch maar gezorgd moet worden dat dit
water vrij is van giftige stoffen. Het antwoord hierop laat ik over aan een toxicoloog, Dr. Barnes, die in een kortgeleden te Guildford (Engeland) gehouden
symposium over toxicologie verklaarde:
1. We maken ons steeds ongeruster over

steeds minder, 2. We creëren een veilige
wereld voor ratten en 3. Als je maar
diep genoeg graaft vind je altijd wel wat.
Als wij dit nu vertalen voor de praktijk
van de zuivering, betekent dat: handel
naar beste weten, vecht enerzijds tegen
de verontreiniging en voor een goede
zuivering en onderzoek alle dingen en
behoud het goede.
Wij in Amsterdam menen dat wij met
het ontworpen plan zover zijn gegaan
als redelijkerwijze kan worden verwacht,
ook met betrekking tot de giftige stoffen.
Er blijft alleen nog een laatste vraag:
gaan wij niet tè ver? Maken wij het
water niet tè schoon, zo schoon dat wij van
nature aanwezige sporenelementen die
ons normaal via het water bereiken, ook
wegnemen. Wij weten het niet, maar de
tijd kan niet meer ver zijn dat we dit wel
zullen weten. In het duinwater zit zeker
goud, maar hebben we dat nodig (fysiologisch gezien)? We hebben zeker cobalt
nodig, maar bereikt ons dat via het water, en zo ja, hoeveel?
Het kon wel eens zijn dat wij bijvoorbeeld bij hyperfiltratie het water gaan
zuiveren tot een zodanige graad van
puurheid dat we er om gezondheidsredenen een beetje zeewater bij moeten
doen. En als we dit in Amsterdam gaan
doen, dan zullen we zorgen dat het chloridegehalte niet hoger wordt dan 100
mg/l.
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Ter inleiding zullen hierna eerst beknopt enige technische
aspecten van het proces worden behandeld.
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Hyperfiltratie
Principe
Bij hyperfiltratie wordt water onder hoge druk (40 atm.)
door een membraan geperst dat de in het water opgeloste
stoffen niet of slechts ten dele doorlaat. Er worden verschillende membraanvormen gebruikt. Bij het KIWA is de meeste
ervaring opgedaan met buisvormige membranen waarin het
water van binnen naar buiten wordt geperst. (Zie afb. 1.)
Deze membranen lijken het meest geschikt voor toepassing
op vervuild water. Om een sterke vuilafzetting op de membranen te voorkomen, wordt het te behandelen water met
relatief hoge snelheid door het buisvormige membraan gevoerd. Dit heeft tot gevolg dat slechts een deel van het
voedingwater als productwater het membraan passeert; het
andere deel wordt als meer of minder geconcentreerde brijn
afgevoerd door een ontlastklep. In feite is het proces dus een
dwarsstroomfiltratie. De membranen bestaan uit op zichzelf
zwakke foliën van cellulose acetaat of een ander polymeer
en worden in een poreuze steunbuis geplaatst om bestand te
zijn tegen de hoge druk.

Afb. 1 - Principe hyperfiltratie met een buisvormig membraan.
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Flux
De kwaliteit van een membraan wordt gekenmerkt door de
productwaterflux en de zoutretentie. De flux wordt uitgedrukt in m :! per m 2 membraanoppervlak per dag en heeft
doorgaans een waarde van bijna 1 m 3 /m 2 .d. In termen van
filtratiesnelheid komt dit overeen met 3 à 4 cm/h. Hoewel de
filtratiesnelheid dus zeer gering is kan een installatie toch
zodanig compact worden gebouwd dat geen overmatig grondoppervlak nodig is.
De flux neemt bijna lineair toe met de druk. Bij een hogere
druk is dus minder apparatuur nodig maar de energiekosten
zijn hoger. In het algemeen wordt voor brak water een druk
van ca. 40 atm. gebruikt.
Retentie
De zoutwerende eigenschappen worden aangegeven door de
zoutretentie die wordt uitgedrukt in procenten. Cellulose

Afb. 2 - Verband tussen flux en lokale retentie.
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Afb. 3 - Opstelling hyperfiltratie te Jutphaas.

acetaat membranen kunnen naar behoefte worden gemaakt
met verschillende zoutretenties. Een hoge zoutretentie gaat
gepaard met een lage flux (zie afb. 2) en dus met hoge
productwaterkosten. De retentie voor andere opgeloste stoffen, zoals organische stoffen, is in het algemeen eveneens
hoger bij een membraan met een lagere flux. De retentie is
voor iedere stof verschillend; dit is uiteraard essentieel voor
de productwaterkwaliteit, maar hierop wordt later ingegaan.
De opbrengst of recovery
Het percentage van het voedingwater dat als productwater
wordt verkregen wordt de opbrengst of recovery genoemd.
Omdat het voedingwater met tamelijk grote snelheid door
een membraan moet worden gevoerd is de opbrengst per
membraan slechts zeer gering. Ter verkrijging van een hoge
recovery worden doorgaans een groot aantal membranen in
serie geschakeld. De snelheid van het water in de membranen neemt daarbij echter af omdat productwater door de
membranen verdwijnt. Om toch overal een voldoende snelheid te handhaven wordt dikwijls een zogenaamde kerstboom opbouw toegepast. Deze staat in afb. 3 weergegeven
voor de KIWA-installatie die bij de W R K in Jutphaas staat
opgesteld. Ieder hokje in deze tekening geeft een module aan
die bestaat uit achttien in serie geschakelde membranen van
2,5 m lengte en een inwendige diameter van 1,2 cm. Deze
opstelling is nog niet optimaal en niet alle modules hebben
dezelfde snelheid, maar dat komt voort uit experimentele
overwegingen.
Een hogere recovery heeft verschillende voordelen. Allereerst wordt maar weinig brijn, die onder hoge druk staat,
door de ontlastklep afgevoerd en het energieverlies dat daarmee gepaard gaat is dus gering. Maar bovendien moet de
brijn verwerkt en/of afgevoerd worden en dat is een probleem dat nog niet volledig is opgelost, hoewel het wordt
onderzocht. In ieder geval heeft het voordeel als de hoeveelheid brijn die wordt geproduceerd zo gering mogelijk is. Een
nadeel van een hoge recovery is dat de brijn sterk wordt
ingedikt waardoor de vervuiling van de membranen toeneemt. De hoge concentratie van de brijn heeft bovendien
tot gevolg dat ter plaatse de concentratie van het product
ook hoger is, omdat de zoutretentie niet afhankelijk is van
de zoutconcentratie. Het product bevat aan het einde van de
installatie dus een hoger gehalte aan opgeloste stoffen dan
aan het begin. Als de recovery wordt verhoogd zal dit dus
tot gevolg hebben dat de gemiddelde concentratie van opgeloste stoffen van het totale product toeneemt. Bij een juiste
procesvoering dienen de verschillende facetten optimaal tegen
elkaar te worden afgewogen.
Vervuiling
Bij hyperfiltratie passeert zeer zuiver water het membraan.
De in het voedingwater aanwezige stoffen blijven in verhoogde concentratie achter op het membraanoppervlak en
kunnen daar coaguleren, geleren of neerslaan. Bij gebruik
van vervuild oppervlaktewater ontstaat een vuillaag die bestaat uit een groot aantal organische en anorganische stoffen
en die een belangrijke fluxdaling tot gevolg heeft. Dit blijkt
uit afb. 4 waarin de achteruitgang van de flux wordt aangegeven van snelfiltraat uit Bergambacht dat is aangezuurd
tot p H = 6. Zonder deze p H verlaging slaat zeer veel
calciumcarbonaat neer en is de fluxdaling nog veel sterker.
Tabel 1 geeft aan dat de vuillaag verschillende stoffen
bevat, hoewel het grootste deel uit organische stoffen,
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TABEL 1 - Analyse vuillaag
Gloeirest 3 0 %
Si02
13%
COs 2 "
5%

P043S0 4 2Cl-

Bedrijfscondities:
p = 40 atm. ; v = 75 cm/sec;
Retentie = 85%.

2%
2%
1%

pH = 6.0 ;

Ca
Mg
Fe

3 %
0,4%
3.4%

Recovery= = 75% ;

humuszuren, bestaat. Als het voedingswater wordt voorgezuiverd door middel van een coagulatie met ijzer wordt een
vuillaag gevormd die naast organische stoffen in hoofdzaak
bestaat uit ijzer. De vervuiling van de membranen is dus
evident en het is zelfs het essentiële probleem bij de toepassing van het proces op oppervlaktewater.
De afgelopen jaren is daarom intensief onderzoek verricht
naar het voorkómen en/of verwijderen van de vuillaag. De
onderzoekingen zijn uitgevoerd met een vijftal kleine proefinstallaties die staan opgesteld in de Haagse Waterleidingduinen en met een grotere installatie met een capaciteit van
circa 1 m 3 /h die bij de W R K te Jutphaas staat opgesteld.
Het onderzoek is gericht geweest op drie facetten:

bleken dat het productwater van de hyperfiltratie niet volledig smaakloos is. Het is echter smaakloos te krijgen door
het over een aktief-koolfilter te voeren. Dit zal ook andere
mogelijk nog aanwezige organische stoffen verwijderen. De
belasting van het koolfilter is gering omdat het overgrote
deel van het organische stofgehalte is verwijderd. Dit zal een
lange bedrijfsduur van het koolfilter tot gevolg hebben.
Het systeem is toegepast bij de proefinstallatie te Jutphaas,
hoewel niet in optimale vorm. In dit artikel kan niet uitvoerig worden ingegaan op de resultaten van alle uitgevoerde
experimenten. De essentiële resultaten zullen echter in het
kort worden behandeld. Z o staat in afb. 6 de gemiddelde
flux van de installatie te Jutphaas uitgezet over een periode
van één jaar, samen met de temperatuur van het voedingwater. Het blijkt duidelijk dat gedurende deze periode fluxvariaties optraden maar alleen tengevolge van temperatuurwisselingen. Er is dus geen fluxdaling opgetreden als gevolg
van vervuiling van de membranen. Als voedingwater is Lek-

Afb. 4 - Fluxdaling als gevolg van membraanvervuiling.

— de voorzuivering
— de hydrodynamische condities
— reinigingsmethoden van de membranen.
— De voorzuivering van het water heeft een grote invloed.
In het algemeen geldt dat de vervuiling geringer is naarmate
het voedingwater minder vervuilde stoffen bevat en dus een
betere, maar ook duurdere, voorzuivering heeft ondergaan.
— De hydrodynamische condities hebben eveneens een grote
invloed op de vervuiling. Bij zeer hoge watersnelheden is de
vervuiling zeer beperkt, maar de noodzakelijke snelheden
gaan gepaard met een zeer hoge drukval en dus met hoge
energiekosten.
— Een zeer groot aantal reinigingsmethoden is onderzocht.
In het algemeen blijkt te gelden dat bijna iedere vuillaag van
de membranen is te verwijderen. Bij een intensieve vervuiling
kost dit echter veel bedrijfstijd en chemicaliën.
Er is gezocht naar de meest optimale combinatie van deze
drie procescondities.
Resultaten en conclusies
Bij de uitvoering van de experimenten is een zuiveringssysteem ontwikkeld waarbij de vervuiling van de membranen
gering is en periodiek door eenvoudige handelingen kan
worden verwijderd, en dat bovendien met grote betrouwbaarheid drinkwater kan leveren van hoge kwaliteit. Het
systeem bestaat in essentie uit een chloring, een coagulatie
met vlokverwijdering, een hyperfiltratie en een aktieve koolfiltratie (zie afb. 5).
De chloring kan afhankelijk van plaatselijke omstandigheden
(kwaliteit voedingwater) meer of minder intensief worden
uitgevoerd. De coagulatie hoeft niet te worden gevolgd door
een intensieve filtratie omdat een geringe hoeveelheid coagulatiemiddel (circa 0,1 ppm ijzer) in het filtraat toelaatbaar is.
Vlokverwijdering door een goede bezinking kan al voldoende
zijn. Zeer aantrekkelijk lijkt echter een up-flow filter omdat
daarvoor geen coagulatieruimte nodig is en omdat kan worden volstaan met een geringe hoeveelheid coagulatiemiddel
waardoor de hoeveelheid slib beperkt blijft. De hyperfiltratie
levert met een dergelijke zuivering geen probleem bij de
bedrijfsvoering. De hydrodynamische condities, de schoonmaakprocedures voor de membranen en de membraankwaliteit kunnen worden aangepast aan de kwaliteit van het
voedingwater en de toegepaste voorzuivering. De membranen
kunnen dagelijks, of éénmaal per twee of drie dagen, worden
gereinigd door een combinatie van spoelen met hoge snelheden, weken met zuren, directe osmose en eventueel een
reiniging met behulp van schuimplastic proppen. Het is ge106

Afb. 5 - Principe zuiveringssysteem met hyperfiltratie.
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water gebruikt dat in het grootste deel van de onderzoekperiode van abnormaal slechte kwaliteit was. Ook dit heeft
de procesvoering niet nadelig beïnvloed.
De kwaliteit van het productwater moge blijken uit tabel 2.
Daarin zijn opgenomen de analyses van het product van de
eerste drie parallel geschakelde modules die alle drie waren
voorzien van membranen van verschillende kwaliteit.
De resultaten van de geleidbaarheid geven aan dat de anorganische zouten zeer goed worden verwijderd maar dat de
membraankwaliteit daar een belangrijke invloed op heeft.
Bijna iedere afzonderlijke ionsoort wordt goed verwijdert met
uitzondering van nitraat en ammoniak waarvan de verwijdering gering is. De verwijdering van het organische stofgehalte, uitgedrukt in het permanganaatgetal, is zeer goed.
Een verschil tussen de drie membraankwaliteiten is niet
waarneembaar wegens de geringe gevoeligheid van de bepalingsmethode.
De installatie te Jutphaas heeft reeds gewerkt met een
recovery van 75 %. Een nog hogere opbrengst is echter gewenst. Inleidende experimenten hebben aangetoond dat met
H20 (6) 1973, nr. 5

stoffen staat weergegeven in de verschillende procestrappen.
De gegevens zijn verkregen uit de literatuur en geven globale
waarden aan. De vier processen hebben het volgende effect:

TABEL 2 - Analyse resultaten voor 3 membraan kwaliteiten
(in mg/l)
Produkten

Analyse

2
69
6,0
1
15
spoor
4,7
3,2
15
18
0,03
0,5
0,04
0,06
0,06
2,3
0,12
25

8
1076
6,8
12
256
spoor
19,2
113
110
18
0,1
3,5
0,16
0,23
0,2
89
12,8
120

Kleur (mg Pt)
Geleidb. (pS)
pH
KMn04-verbr.
Cl'
N02NO3SO4- "
HCO3-

co
PO42
s;o2

NH4'
NH4-(alb)
Fe
Ca+ Mg+ +

Na + +K+

II

lil

2
146
6,2
1
38
spoor
11,0
3,3
15
15
0,04
0,9
0,07
0,07
0,07
4,5
0,9
40

2
283
6,4
1
78
spoor
18,0
3,5
24
17
0,08
1,8
0,07
0,07
0,06
11,0
1,5
60

I

Voeding

enige aanvullende maatregelen een opbrengst van circa 90 %
waarschijnlijk mogelijk is. Uit de verkregen resultaten mag
worden geconcludeerd dat het gebruikte zuiveringssysteem
met hyperfiltratie kan worden toegepast voor de zuivering
van sterk vervuild oppervlaktewater en daarbij drinkwater
levert van hoge kwaliteit. De resultaten zijn verkregen met
installaties van beperkte capaciteit. Men mag verwachten dat
soortgelijke resultaten mogelijk zijn met installaties met zeer
grote capaciteiten, omdat er geen belangrijk schaaleffect is te
verwachten. Immers, in grote installaties zullen naar verwachting gelijksoortige membranen worden toegepast en deze
installaties zullen in principe bestaan uit een groot aantal
parallel geschakelde eenheden die vergelijkbaar zijn met de
installatie te Jutphaas. In de hierna volgende beschouwingen
zal er daarom van worden uitgegaan dat de verkregen resultaten ook realiseerbaar zijn met zeer grote installaties en dat
deze installaties naar verwachting in de (nabije) toekomst
beschikbaar komen. In deze beschouwingen zal een aantal
aspecten van het systeem worden belicht die van belang zijn
voor een eventueel toekomstige toepassing.
De drinkwaterkwaliteit
Het zuiveringssysteem (afb. 5) bestaat uit vier in serie geschakelde processen die allen op principieel verschillende
wijze stoffen uit het water verwijderen. Dit heeft tot gevolg
dat alle soorten stoffen uit het water worden verwijderd op
minstens één en vaak meerdere wijzen. Dit heeft een grote
zuiverheid van het productwater tot gevolg en bovendien
een grote veiligheid van het proces. Dit moge blijken uit
tabel 3 waarin de verwijdering van een groot aantal groepen

Afb. 6 - Het verloop van de flux en de temperatuur bij de installatie voor hyperfiltratie te Jutphaas.
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— De hyperfiltratie is de kern van het systeem en verwijdert vrijwel alle stof uit het water. Stoffen die niet of in
beperkte mate worden verwijderd zijn kleine organische
moleculen, vooral degenen met hydroxylgroepen. In het
algemeen geldt dat vetzuren, alcoholen en aldehyden met
minder dan 4 à 6 koolstofatomen niet door het membraan
worden tegengehouden evenals kleine fenolen en gesubstitueerde fenolen. De verwijdering van anorganische zouten is
goed zoals reeds is geïllustreerd met tabel 2. Voor de Nederlandse omstandigheden is het van belang dat ammoniak
slechts gedeeltelijk wordt verwijderd.
— Het aktief koolfilter is na de hyperfiltratie geplaatst en
verwijdert in het algemeen de organische stoffen die niet
door de hyperfiltratie worden verwijderd. Het koolfilter
wordt zeer weinig belast omdat het grootste deel van het
organische stofgehalte, de humuszuren, door de hyperfiltratie
is verwijderd. Het zal dus lange tijd in bedrijf kunnen worden gehouden voordat doorbraak van organische stof optreedt. Na het koolfilter heeft het water een hoge kwaliteit
maar een zeer geringe hardheid waardoor het corrosief is in
het leidingnet. Het zal moeten worden „aangehard" tot een
noodzakelijke en voldoende hardheid van circa 2 meq. Dit is
technisch zeer wel mogelijk en brengt slechts geringe kosten
met zich mee.
— De coagulatie met vlokverwijdering is een zeer gewenste
veiligheidstrap voor de hyperfiltratie. Het verwijdert gesuspendeerde stoffen die een sterke vervuiling van de membranen
kunnen veroorzaken en die in hoge en zeer wisselende concentraties aanwezig kunnen zijn in het oppervlaktewater. De
coagulatie is bovendien van niet gering belang voor de verwijdering van bacteriën, virussen en anorganische toxische
stoffen, zoals de zware metalen.
— De chloring als eerste trap is in hoofdzaak een hygiënische veiligheidstrap, want de coagulatie en hyperfiltratie
verwijderen in principe reeds alle bacteriën en virussen.
Bovendien is een lichte chloring aanbevelenswaardig omdat
het een eventuele bacteriëngroei op de membranen voorkomt. De mate van chloring zal van plaatselijke omstandigheden afhangen en kan bijvoorbeeld worden geïntensiveerd
voor een verwijdering van ammoniak.

TABEL 3 - De verwijdering van verschillende stoffen in een zuiveringssysteem met hyperfiltratie
Verwijdering door:
Stoffen
Bacteriën en virussen
Totaal org. stof
Anorg. zouten
Tox. anorg.
Tox. org.
Reuk- en smaakstoffen
Kleur
Detergenten (ABS)
Koolhydraten
Fenolen
Vluchtige org. zuren
Vetzuren
Olie
Aminozuren
Koolwaterstoffen
Gechloreerde koolw.
Fosfaat
Nitraat
Ammoniak
Gesuspendeerde stoffen

Chloor

Coag.
xx - xxx
x - xx

Aktieve
koolfilt

XXX

—

XXX

XXX

—
—

—

XXX

XX - x x x

XXX

X - XX

XXX

—

XX - XXX

XX - XXX

XX

XXX

XXX

XXX

X

XXX

XXX

X

XXX

—

X

XXX

—
—

X

XX

X

XXX

XX

X

XXX

XX

—
—
—

XXX

XX

(xxx)
(xxx)

H.F.

X - XX

XXX

X - XX

XXX

XXX

—
—

—

XX

XXX

XXX

—

X
XX

xxx = 90-100 o/c ; xx = 50-90% ; x = 10- 50 %.
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De belangrijkste groepen stoffen die in tabel 3 zijn opgenomen zullen hierna nog apart worden behandeld.
Bacteriën en virussen
Bacteriën en virussen kunnen in principe hyperfiltratie membranen niet passeren. Men zal er echter nooit volledig zeker
van kunnen zijn dat het productwater volledig vrij is van
bacteriën en virussen omdat altijd zeer kleine lekken mogelijk
zijn door haarscheurtjes in het membraan of bij afdichtingen.
In de praktijk zal men dus een volledig verwijdering van
bacteriën en virussen niet bereiken maar wel benaderen. De
hyperfiltratie wordt voorafgegaan door een coagulatie. Dit
heeft tot gevolg dat in het voedingwater van de hyperfiltratie
een zeer lage ijzerconcentratie voorkomt in de vorm van zeer
kleine colloïdale deeltjes. Deze verstoppen de hierboven genoemde haarscheurtjes en bemoeilijken daarmee de passage
van virussen en bacteriën, waardoor de verwijdering extra
wordt verzekerd. Chloring en coagulatie zijn in de huidige
chemisch-fysische zuiveringsprocessen reeds voldoende voor
de verwijdering van bacteriën en virussen. Met de hyperfiltratie erbij wordt dus een extra grote veiligheid verkregen.
Toxische stoffen
Uit tabel 3 volgt dat de bekende anorganische en organische
toxische stoffen allen door meer dan één procestrap worden
verwijderd, hetgeen een grote veiligheid betekent.
Reuk- en smaakstoffen
Het productwater van de hyperfiltratie heeft een lichte maar
specifieke smaak. De smaak is het sterkste bij het membraan
met de laagste zoutretentie, hetgeen te verwachten is. De
smaak kan volledig worden verwijderd met behulp van een
actief-koolfilter.
Organische stoffen
Een aantal groepen organische stoffen is in tabel 3 opgenomen. Iedere groep wordt op minstens één manier verwijderd. De geringste verwijdering vindt waarschijnlijk plaats
bij kleinere vetzuren zoals mierenzuur en azijnzuur.
Onbekende stoffen
In het oppervlaktewater komt, als gevolg van industriële
lozingen, een zeer groot aantal onbekende stoffen in lage
concentraties voor. Onder deze stoffen zullen zich waarschijnlijk ongewenste stoffen bevinden die dus zo mogelijk
moeten worden verwijderd. Uit het voorgaande is gebleken
dat het zuiveringsproces alle soorten stoffen uit het water
verwijdert dus ook de onbekende stoffen die thans of in de
toekomst in het oppervlaktewater aanwezig kunnen zijn.
Betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van het proces
De betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid van het zuiveringssysteem zal naar verwachting groot kunnen zijn. Iedere
trap van het systeem zoals dat in afb. 5 staat aangegeven,
kan uitvallen zonder dat dit ernstige gevolgen heeft. Bovendien zijn de chloring, de coagulatie en de aktieve koolfiltratie processen waar een langdurige ervaring mee bestaat.
Met de hyperfiltratie is nog geen ervaring op grote schaal
opgedaan zodat de betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid
ervan moeten worden gewaardeerd op grond van beperkte
ervaring. De hyperfiltratie is in feite een zeer eenvoudig
proces. De enige mechanische feilen die mogen worden verwacht zijn defecten van de membranen. Dit kunnen grote
scheuren zijn of haarscheurtjes. Wegens de hoge bedrijfsdruk
heeft een grote scheur een belangrijke drukval tot gevolg die
direct door beveiligingsapparatuur kan worden gereigstreerd.
De gevolgen van een klein haarscheurtje zijn minder gauw
waarneembaar. Maar, zoals reeds is vermeld, worden haarscheurtjes direct opgevuld met in het water aanwezige stoffen, zoals zeer kleine colloïdale ijzervlokken. Een haarscheur
heeft dus geen nadelige gevolgen. De mechanische sterkte
van de door het KIWA gebruikte membranen is zeer groot
omdat deze membranen zijn aangebracht op de binnenzijde
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van een stevige papieren huls. Breuk van een membraan
treedt daardoor niet gemakkelijk op. Mocht echter toch een
ernstig defect optreden dan behoeft slechts een klein deel
van de hyperfiltratie installatie te worden uitgeschakeld omdat de installatie zal zijn opgebouwd uit een groot aantal
gelijke eenheden.
Kwaliteit oppervlaktewater
Het zuiveringssysteem is relatief ongevoelig voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater. In de onderzoekperiode was het
Lekwater te Jutphaas gedurende langere periode van zeer
slechte kwaliteit en dit heeft het proces niet nadelig beïnvloed. Het is ook mogelijk het proces aan te passen aan
een nog ongunstiger kwaliteit. Dit aspect heeft enige aantrekkelijke consequenties.
In de eerste plaats is het bij toepassing van het zuiveringssysteem niet nodig om spaarbekkens aan te leggen. Voorts
zal men als grondstof water kunnen gebruiken dat voorheen
van te slechte kwaliteit werd bevonden, bijvoorbeeld te hoog
zoutgehalte. Daardoor kunnen mogelijkheden beschikbaar
komen voor de plaats van een innamepunt en/of een zuiveringsinstallatie. Dit kan mogelijk een vereenvoudiging van de
aanvoer van het water betekenen. Beide aspecten zijn sterk
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden maar geven de
drinkwatervoorziening meer flexibiliteit.
Calamiteiten
Het zuiveringssysteem verwijdert alle soorten stoffen uit het
water en is dus in principe bestand tegen calamiteuze verontreinigingen van het oppervlaktewater. In principe zou het
daarom niet nodig zijn een calamiteitenbekken aan te leggen.
Voor de praktijk is een meer genuanceerde uitspraak nodig
en lijkt een klein calamiteitenbekken met een beperkte verblijftijd onder omstandigheden niet af te raden.
Hierover zij het volgende opgemerkt:
Geringe concentraties van toxische stoffen, bijvoorbeeld 10
tot 100 maal de maximaal toelaatbare concentratie worden
voldoende door het zuiveringssysteem verwijderd en kunnen
ook op de lange duur geen gevaar betekenen. Voor dit soort
verontreinigingen lijkt een calamiteitenbekken overbodig.
Een zeer hoge concentratie van toxische stoffen kan mogelijk
enig gevaar opleveren. In dit geval dient men twee soorten
stoffen te onderscheiden en wel stoffen die verplaatst worden
met de stromingssnelheid van het oppervlaktewater, dit zijn
o.a. goed oplosbare stoffen, en stoffen die zich langzamer
verplaatsen, zoals gesuspendeerde materialen of stoffen die
adsorberen aan gesuspendeerde materialen. Goed oplosbare
toxische stoffen, vooral met kleine moleculen, kunnen mogelijk voor een gering deel het zuiveringssysteem passeren en
gevaar opleveren. Dit zou kunnen worden voorkomen door
middel van een calamiteitenbekken. De lozing van zeer veel
giftige stoffen zal nooit van zeer lange duur kunnen zijn.
De goed oplosbare toxische stoffen zullen zich met de
stroomsnelheid van het oppervlaktewater verplaatsen en na
een relatief korte periode het innamepunt van de zuivering
zijn gepasseerd. De te verwachten duur van deze periode zal
de verblijftijd van het eventuele calamiteitenbekken moeten
bepalen. De verblijftijd hangt dus van plaatselijke omstandigheden af en lijkt zeer beperkt te kunnen zijn.
Toxische stoffen die zich langzamer dan het oppervlaktewater verplaatsen worden door dit effect verdund. Bovendien komen deze stoffen in gesuspendeerde vorm voor en
zijn daardoor uitermate goed in het zuiveringssysteem te verwijderen, omdat naast de hyperfiltratie en de aktieve koolfiltratie ook de coagulatie deze stoffen volledig verwijdert.
Voor deze stoffen lijkt een calamiteitenbekken overbodig.
Beschikbaarheid installaties en kosten
Deze twee facetten hangen nauw met elkaar samen. Momenteel zijn nog slechts enige installaties in bedrijf met een
capaciteit van 100 à 200 m 3 /h. De beperkte geïnstalleerde
capaciteit heeft tot gevolg dat de kosten van de installaties
nog hoog zijn. Er is echter een duidelijke ontwikkeling
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T w e e kwaliteiten inde watervoorziening
Inleiding
Het is nog maar enkele decennia geleden, dat bij de produktie van drinkwater bij de meeste bedrijven volstaan
kon worden met een eenvoudige en dus
goedkope behandeling van de ruwe
grondstof, ten einde een fris, betrouwbaar en goed smakend eindprodukt te
verkrijgen. Door de grote toename in de
omzet is goed grondwater thans praktisch
onvindbaar geworden, zodat meer en
meer op oppervlaktewater moet worden
overgegaan. Oppervlaktewater dat van
kwaliteit verslechtert waardoor de procesgang van de reiniging bij voortduring
moet worden uitgebreid. De oppervlaktewaterverwerkende bedrijven leveren een
moeilijke, moeizame strijd tegen verontreinigende bestanddelen van de grondstof. Deze strijd moet worden geleverd
op diverse fronten: tegen toxische stoffen, virussen, smaakstoffen, te veel zouten, eutrofiërende stoffen e.d.
De toekomstplannen van de drinkwatervoorziening dragen duidelijk de sporen
van deze strijd. Onder meer dienen spaarbekkens van grote omvang te worden
aangelegd en enorme investeringen moeten worden gedaan; niet alleen voor de
aanleg van deze bekkens, maar zeker ook
voor de kapitaalintensieve transportleidingen, die onverbrekelijk met deze werken zijn verbonden. De waterleidingtarieven gaan dan ook met sprongen omhoog: het drinkwater wordt duur.
Indien beseft wordt dat een belangrijk
deel van deze uitgaven wordt besteed
aan werken die de kwaliteit van het eindprodukt moeten verbeteren, terwijl bovendien door de toepassing van spaarbekkens in ons dicht bevolkte land belangrijke oppervlakten in beslag worden
genomen, rijst de vraag naar een alternatief. Eén van de mogelijkheden daartoe
is de oplossing, waarbij via afzonderlijke
distributienetten water van verschillende
kwaliteit wordt geleverd. De vraag naar

een tweede net met een betere kwaliteit
water duikt steeds weer op. Als argumenten ertegen worden meestal de te
hoge kosten en het risico van kruisverbindingen tussen de beide netten aangevoerd. Getracht zal worden een nadere
analyse van de problemen van het tweede net te geven. De beschouwingen zullen worden beperkt tot stedelijke netten.
Kwaliteitsaspecten
Het gedistribueerde water wordt voor
verschillende doeleinden gebruikt. De
kwaliteit van het te leveren produkt
moet daarbij het kleinste gemene veelvoud zijn van de minimumeisen, die
door ieder van de verbruikscategoriën
worden gesteld. De strengste eisen worden door de categorie drinkwater bepaald. Bij dewaterleidingbedrijven wordt
reeds jaren gestudeerd en voortgewerkt
aan het moeilijke probleem van de toerekening van de gemaakte kosten op
basis van de afgeleverde hoeveelheden,
naar tijd en piek gemeten. Merkwaardigerwijs is op grond van de kwaliteit van
het gewenste water en dus een kostenverdeling afhankelijk van de kwaliteitseisen nog nimmer toegerekend. Moeten
om een voorbeeld te stellen, de kosten
van fluoridering worden doorberekend
aan een industriële afnemer, die juist
geen fluor in het af te nemen water behoeft? De oorzaak van deze omissie is
gelegen in het feit, dat de meeste waterleidingbedrijven uitgaan van het feit, dat
zij drinkwater leveren. Degene, die
drinkwater afneemt voor andere doeleinden, heeft de aangeboden kwaliteit
slechts te accepteren en te betalen.
Anders en beter wordt het probleem benaderd, indien het uitgangspunt zou zijn,
dat de waterleidingbedrijven water moeten leveren, waaronder drinkwater. Het
is noodzakelijk dat de waterleidingbedrijven in dit opzicht meer kwaliteitsbewust worden. Trouwens dat geldt ook

gaande naar installaties met hoge capaciteiten en de kosten
zullen naar verwachting dalen tot een aanvaardbaar niveau.
Het laat zich aanzien dat de kosten van een zuiveringssysteem met hyperfiltratie in de toekomst hoger, doch niet
veel hoger, zullen zijn dan van een conventioneel systeem
zonder spaarbekken en transportkosten van aanvoer. De
(iets) hogere kosten zullen moeten worden afgewogen tegen
de betere kwaliteit van het drinkwater. Bij deze kostenvergelijking zijn de kosten van een spaarbekken en van aanvoer van het water niet gerekend. Deze hangen van de plaatselijke omstandigheden af en kunnen aanzienlijk zijn. Voorts
kan een belangrijk facet zijn dat een hyperfiltratie-installatie
is opgebouwd uit gelijke parallel geschakelde eenheden. Een
installatie kan dus naar korte termijn behoefte worden uitgebreid en er behoeven geen grote investeringen te worden
gedaan voor een behoefte in de verdere toekomst.

H20 (6) 1973,nr. 5

voor de industrie in het algemeen.
Enquêtes over de vraag hoeveel men van
welke kwaliteit wenst, bogen meestal
niet op succes. Bovendien moeten de
antwoorden vaak in twijfel worden getrokken, zo heeft de ervaring geleerd.
In bijlage 8 bijv. van de Verslagen en
Rapporten 1970 van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid (nr.
22) betreffende de kwaliteitseisen voor
drinkwater uit oppervlaktewater worden
van een aantal industrietakken wel de
kwaliteitseisen vermeld; zij worden echter niet gerelateerd aan de gewenste hoeveelheden; zij worden evenmin gedifferentieerd naar de diverse bestemmingen
in de betreffende bedrijfstak.
Hoewel ten aanzien van de industrie —
zoals later nog zal blijken en in de praktijk wordt bevestigd (levering aan hoogovens en aan papierfabrieken via W R K transportleiding) — levering van verschillende kwaliteiten water het eerst in
aanmerking komt, ligt hier reeds het
eerste probleem. Er is geen nadere analyse van de gewenste hoeveelheid van
een bepaalde kwaliteit van de verschillende industrietakken voorhanden. Dit,
terwijl wordt verwacht, dat de categorie
grootverbruik met betrekking tot het
waterverbruik de belangrijkste toename
zal geven. Volgens de Commissie Basisplannen zal het grootverbruik toenemen
van 840 miljoen m 3 in 1967 tot 2529
miljoen m 3 in 2000, dus praktisch een
verdrievoudiging, terwijl de waterbehoefte van de bevolking zal verdubbelen in
dezelfde periode en op 1647 miljoen m 3
in het jaar 2000 wordt geschat.
Voor de huishoudelijke verbruiker ligt
de differentiatie van de kwaliteit naar
het verbruik gemakkelijker, omdat deze
kan worden geschat. Ten aanzien van de
hoeveelheden voor huishoudelijk verbruik zal worden uitgegaan van 120 liter
per hoofd per dag thans en van 200 liter
per hoofd in het jaar 2000. Qp grond

Algemene conclusie
Er is een zuiveringssysteem ontwikkeld waarin de hyperfiltratie een essentieel onderdeel vormt en dat uit vervuild
oppervlaktewater met grote betrouwbaarheid drinkwater kan
leveren van hoge kwaliteit.
In dit systeem levert de vervuiling van de membranen geen
probleem meer. Het geproduceerde water bevat geen bacteriën en virussen, het heeft een gering zoutgehalte, een geringe hardheid en een zeer gering gehalte aan organische
stoffen, bekend of onbekend. Deze ontwikkeling heeft plaatsgehad met kleinere installaties. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat met grote technische installaties soortgelijke
resultaten zijn te behalen. Grote installaties zullen naar verwachting in de (nabije) toekomst beschikbaar komen, hetgeen
de toepassing van het zuiveringsproces in Nederland mogelijk
zal maken.
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van het vorenstaande zal allereerst worden uitgegaan van kwaliteitsdifferentiatie
van het te leveren produkt bij de huishoudelijke verbruikers.

K. 2 Qj, d.w.z. het oppervlak van de
grote rechthoek.
Bij verdere beschouwing kunnen deze
totale kosten in twee delen worden gesplitst:

De kwaliteitskaart

a. de kosten nodig om de verschillende
hoeveelheden water van een bepaalde
kwaliteit te produceren, derhalve
K k = Qi Kr + Q 2 K2+
Qn Kn
ofwel
Kk = 2 Q i - K i
K k wordt weergegeven door het donker getinte oppervlak;

In het voorzieningsgebied van een waterleidingbedrijf wordt het water — zoals
gezegd — voor verschillende doeleinden
gebruikt. Het is duidelijk, dat aan de
kwaliteit van het water voor elk van die
doeleinden verschillende eisen worden
gesteld. Aan spoelwater bijv. worden
lagere eisen gesteld dan aan water voor
lichaamsverzorging. Door het coöperatieve karakter van het waterleidingbedrijf wordt echter slechts een kwaliteit
water — in de wandeling drinkwater genoemd — geleverd.
De produktiekosten van het huidige
drinkwater kunnen worden onderverdeeld naar kosten, die moeten worden
gemaakt om een bepaalde hoeveelheid
te produceren en naar kosten, die bestemd zijn om de kwaliteit van het uitgangsprodukt te verbeteren. Zo heeft een
pompstation van doen met de kwantiteit,
een filter met de kwaliteit. De onderdelen in de bedrijfsgang die te maken
hebben met de kwaliteitsverbetering —
het kwaliteitsaandeel in de produktiekosten — is uitgebreider dan men in
eerste instantie verwacht.
Indien men bijv. uit overwegingen betreffende de kwaliteit een winplaats opzoekt, die op grote afstand ligt van het
voorzieningsgebied, terwijl echter water
van minder kwaliteit in de directe nabijheid in onbeperkte mate aanwezig is
dienen de kosten, die samenhangen met
dat project op rekening van de kwaliteit
te worden geboekt. Ook de daarbij behorende transportleidingen, die normaliter toch worden vereenzelvigd met het
begrip hoeveelheid, behoren tot deze
kwaliteitskosten. Een in dit plan noodzakelijk spaarbekken omdat op deze winplaats soms onvoldoende water of water
van ondeugdelijke samenstelling wordt
aangevoerd behoren eveneens onverminderd tot de kwaliteitskosten. Ook kosten
voor ondergrondse opslag kunnen voor
een belangrijk deel daartoe worden gerekend in de meeste gevallen.
De totale kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld naar de kosten die
voor de verschillende fasen in de bedrijfsgang benodigd zijn. Voor de verschillende doeleinden, elk met hun eigen
kwaliteitseis, zijn hoeveelheden nodig,
die kunnen worden aangegeven met Qi,
Qo, Qs enz. Uitgaande van een bepaalde
categorie kwaliteit waarvan een hoeveelheid benodigd is van bijv. Q n kunnen de
kosten bijv. K n worden berekend, die
noodzakelijk zijn om die bepaalde hoeveelheid van die bepaalde kwaliteit te
produceren. Wanneer deze gegevens in
beeld worden gebracht, ontstaat de kwaliteitskaart (afb. 1). De totale kosten van
het gemeenschappelijk geleverde produkt
met de kwaliteit K bedragen daarbij
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kosten K1;. Aan K ; kan echter niets
worden gedaan, dat is een gegeven:
het zijn de minimale kosten waarmee
water van een bepaalde kwaliteit kan
worden geproduceerd. Er kan wellicht
iets worden gedaan aan de waarden
van Qj. Het betreft de problematiek
rond een zuiniger of meer uitgekiend
verbruik van het beschikbare drinkwater. Hoewel daarvoor wel mogelijkheden kunnen worden gevonden,
ligt het niet binnen het bestek van dit
artikel daar verder over uit te wijden.
b. De wijziging dient dus te worden gezocht in Kv.- Op welke wijze kunnen
deze kosten worden verminderd? Het
antwoord is duidelijk: door water van
bijv. twee kwaliteiten te leveren (resp.
bijv. K i en K2). Daarmee kan in het
voorbeeld van afb. 1 worden bespaard: A K 2 • (Q 2 + Qs + Q 4 ). Het
heeft echter ten gevolge, dat een
tweede leidingnet moet worden aangelegd.

b. de resterende kosten de verlieskosten
te noemen, die bestaan uit
K v = Q i - A K . 1 + Q2- A K 2 +
Q n A K n ofwel
K v = 2 Q; •A K; (In het voorbeeld
is A K i = 0).
Deze kosten worden gemaakt, maar
zijn voor bepaalde gebruiksdoeleinden niet nodig.
Zij zijn een gevolg van het totale gemeenschappelijke systeem. A K ; is
de daarbij uit het oogpunt van een
bepaalde levering niet noodzakelijke
kwaliteit. K v wordt weergegeven door
het witte oppervlak.

Met andere woorden: de kosten, die
samenhangen met een overschot aan
kwaliteit voor een deel van de geproduceerde hoeveelheden, moeten worden afgewogen tegen de distributiekosten van
een tweede leidingnet.
Gezien de enorme inspanningen, die
noodzakelijk zijn om een produkt van
redelijke kwaliteit te produceren, is het
natuurlijk zinvol na te gaan hoe deze
inspanningen worden beloond. Wat is
het nuttig rendement van de kosten, die
aan de kwaliteit in de produktie worden
besteed?
Met behulp van de kwaliteitskaart kan
dit rendement van het huidige systeem
nader worden bepaald. In een formule
uitgedrukt geeft dit

De totale kosten bestaan dus uit
K

tot = K k + K v
Voorshands wordt ervan uitgegaan dat
er bij de opzet van een waterleidingbedrijf naar moet worden gestreefd de K t o t
zo laag mogelijk te doen zijn. Het wijzigen van de kwaliteitskaart heeft echter
tot gevolg, dat in een andere sector (bijv.
de distributie) investeringen moeten worden gedaan en getracht moet worden van
het grotere geheel een optimale oplossing te verkrijgen.
Wat kan er aan de kwaliteitskaart worden gewijzigd? Hoe kan de totale oppervlakte worden verkleind?

Kt
kwal :
Kt

a. Een wijziging aanbrengen aan de
Afb. 1 - De kwaliteitskaart.
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Afb. 2 - Het verbruik van alternatieve dranken.

Onze toekomst
Hoe zullen — indien de waterleidingbedrijven zich volgens de huidige inzichten verder ontwikkelen — de kwaliteitskaart en de nutsfactor -q er gaan uitzien?
Dat is in het onderhavige vraagstuk een
belangrijke vraag.
Door de verdere groei van de industrie
en het industriële produkt zal er in het
oppervlaktewater ongetwijfeld een toename worden geconstateerd van de afvalstoffen van die industrie. Hoewel er,
mede door de aandrang van de zijde van
de waterleidingbedrijven,belangrijke sommen geld worden geïnvesteerd in afvalwaterzuiveringsinstallaties is de huidige
stand van zaken deze, dat slechts de eenvoudig te verwijderen stoffen worden
tegengehouden en dat een verdergaande
vervuiling wordt afgeremd. De persistenH20 (6) 1973, nr. 5

te verontreinigingen van het oppervlaktewater die vaak min of meer toxisch zijn
zullen echter blijven toenemen. De waterleidingbedrijven bezitten heden ten dage
een zodanig uitgebreid zuiveringsproces
dat er een voldoende beveiliging tegen
een acute toxische verontreiniging van
het oppervlaktewater aanwezig is. Ten
aanzien van de toxische problemen op
langere termijn, de zgn. chronische toxiciteit, die veroorzaakt kan worden door
stoffen, die in zeer kleine concentraties
in het oppervlaktewater aanwezig zijn en
die door de bestaande zuiveringen niet
geheel of geheel niet worden tegengehouden, bestaat nog weinig inzicht.
Met de hoger wordende eisen van de
maatschappij, met de verdergaande verontreiniging van het oppervlaktewater en
het betere inzicht dat mogelijk ten aanzien van de chemische toxiciteit wordt

verkregen is het duidelijk, dat de waterleidingbedrijven zich bij voortduring intensief zullen moeten blijven bezighouden met de ontwikkeling van betere en
meer gecompliceerde zuiveringstechnieken. Het gevolg daarvan is, dat de kosten
van het af te leveren produkt verder
zullen toenemen.
Anderzijds zullen ook de hoeveelheden,
zoals reeds is geconstateerd, belangrijk
toenemen. Het afgeleverde produkt heeft
drinkwaterkwaliteit. Welke tendens is er
echter ten aanzien van het verbruik van
drinkwater, uitsluitend bestemd voor consumptie, te verwachten?
Het is in dit verband nuttig daarbij de
omzet van de „alternatieve"-dranken gedurende de laatste jaren te volgen. In
afb. 2 is daarvan een beeld gegeven.
De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De beschikbare gegevens omtrent koffie
en thee die aldaar in kg zijn uitgedrukt
zijn omgezet in liters. Het verbruik van
melk en thee blijkt af te nemen, de verbruiken van de andere vloeistoffen nemen toe. Opmerkelijk is de sterke stijging
in de bier- en frisdrankensector. Wordt
het totaalbeeld overzien, dan blijkt over
de laatste tien jaar gezien de gemiddelde
stijging per hoofd der bevolking circa
negen liter per jaar te bedragen. Per dag
wordt thans gemiddeld circa \% liter
alternatieve drank genuttigd. Het verbruik van puur drinkwater kan, afgaande op deze waarde, slechts zeer gering
zijn, stel bijv. x/i liter p.p.p.d. Uiteraard
dient ook „drinkwater" te worden gebruikt voor de bereiding van koffie en
thee en niet te vergeten soep. Voor koffie
en thee bedraagt de benodigde hoeveelheid drinkwater tezamen circa % liter
per persoon per dag.
Deze hoeveelheid, alsmede die ter bereiding van soep, wordt echter gekookt
en daarvoor kunnen ten aanzien van de
bacteriologie reeds lagere eisen worden
gesteld aan het door de waterleidingbedrijven af te leveren produkt. De K i en
dus de K van vandaag en van morgen
wordt afgestemd op een verbruik van
stel circa % liter tot x/2 liter p.p.p.d.!
Duidelijk valt verder een verschuiving te
constateren naar een lekkerder produkt;
men is bereid daarvoor meer te betalen.
Aangenomen mag worden dat deze ontwikkeling meer wordt veroorzaakt door
de toenemende welvaart, dan door de
zich wijzigende kwaliteit van ons drinkwater in enkele delen van ons land.
Indien thans wordt teruggekeerd naar de
kwaliteitskaart, dan zal in de komende
decennia het gehele diagram belangrijk
vergroot worden (zie afb. 3). Het „oude"
diagram is er op verkleinde schaal in
getekend. Langs de Y-as heeft een uitbreiding plaats in verband met de kwaliteitszorg, langs de X-as in verband met
de uitbreiding van de hoeveelheden. Aangezien de omzetvergroting plaatsheeft in
die categorieën, waar met een mindere
kwaliteit water genoegen kan worden ge-
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nomen — er is geconstateerd, dat het
verbruik van de hoogste categorie, het
zuivere drinkwater, terugloopt — moeten de waterleidingbedrijven rekenen met
een afname van het kwaliteitsrendement,
K v wordt groter.
Kwaliteit bij de huishoudelijke
verbruikers
Het is dus noodzakelijk zich omtrent de
eisen die voor de verschillende verbruiksdoeleinden moeten worden gesteld, nader
te oriënteren. De vereiste kwaliteit voor
een aantal verbruiksdoeleinden ligt overigens zo dicht bij elkaar, dat een categorale indeling kan worden gemaakt, die
zal worden afgebakend naar de zuiveringstrappen die benodigd zijn om vanuit
verontreinigd oppervlaktewater een kwaliteit water te produceren, die aan het
vereiste doel voor die categorie beantwoordt.
Aldus kan de volgende indeling worden
gemaakt (zie afb. 4).

stoffen worden verwacht, terwijl ook aan
de smaak hogere eisen dienen te worden
gesteld.

Categorie E
Tenslotte is er de kwaliteit benodigd voor
inwendig verbruik: drinken en koken.
Het mag geen stoffen bevatten in zodanige concentraties, dat schade aan de
gezondheid verwacht mag worden; het
chloridegehalte moet minder zijn dan
300 mg/l; het moet helder zijn en bacteriologisch betrouwbaar en het mag geen
wansmaak bezitten. Uiteraard zijn er
verschillende procesgangen in Nederland,
die tot een dergelijk produkt leiden.
In feite dient nog een categorie F te
worden toegevoegd, namelijk de kwaliteit van het water, dat via het tweede net
zou kunnen worden gedistribueerd. Dezelfde eisen gelden als voor categorie E;
echter mag een hogere graad van betrouwbaarheid t.o.v. chronisch-toxische

Tot nog toe is het betoog algemeen gehouden. Ten einde echter het inzicht
verder te verdiepen, is het nuttig een getallenvoorbeeld verder uit te werken.
Vooraleerst is het nodig daarbij een keus
te doen naar de verbruikshoeveelheden
van de huishoudelijke verbruikers, onderscheiden naar de verschillende kwaliteitssoorten. Daartoe zijn twee jaren gekozen
1970 en 2000, resp. met een totaal hoofdelijk verbruik per dag van resp. 120 liter
en 200 liter. Een onderverdeling naar de
verschillende verbruikscategorién A t/m
E wordt daarbij weergegeven in afb. 5.
De hoeveelheid voor drinken en koken
is aan de hoge kant gehouden, rekening

Afb. 3 - Toekomstige kwaliteitskaart.
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Categorie B
De volgende categorie is het water, dat
bestemd is voor schoonmaakdoeleinden
in- en buitenshuis (en de auto). Dit mag
water zijn van categorie A, dat echter
geen zwevende bestanddelen mag bevatten. Het dient daarom nog te worden gecoaguleerd.
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Categorie A
De minste zuivering behoeft het water,
dat wordt gebruikt voor tuinbesproeiing,
spoelen en het toilet. Het water behoeft
niet geheel helder te zijn, mag nog enige
zwevende bestanddelen bevatten, mag de
zoutsmaakgrens tot op zekere hoogte
overschrijden en behoeft au fond niet
bacteriologisch betrouwbaar te zijn. Het
behoeft evenmin smaakvrij te zijn. Benodigd is — uitgaande van een standaardzuivering — een bezinking, een
snelfiltratie en een lichte chloring (stel
bijv. 3 mg/l).
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Afb. 4 - De kwaliteitsdifferentiatie.

Categorie C

Kwaliteiten

Verbruiksdoeleinden

Indien het water wordt bezonken, gecoaguleerd, gedeeltelijk onthard, een snelfiltratie ondergaat en licht wordt gechloreerd, is het geschikt om als waswater dienst te doen.

Kwaliteit A

Tuinbesproeiing
Spoelen
Toiletverbruik
(Brandblusdoeleinden)

Bezinking
Snelfiltratie
Lichte chloring (3 mg/l)

Kwaliteit B

Schoonmaakdoeleinden
Autowas

Bezinking
Coagulatie
Snelfiltratie
Lichte chloring (3 mg/l)

Categorie D
Dit water mag geen tegenstaande geur
afgeven, terwijl ontharding gewenst is.
Het dient de bacteriologische betrouwbaarheid van zwemwater te bezitten. Ten
behoeve van de huidverzorging dient
aan de categorie C nog een reukcorrectie
met behulp van kool te worden toegevoegd, terwijl de lichte chloring met het
oog op de bacteriologische aspecten moet
worden vervangen door een zware chloring. Alternatief kan een biologische filtratie worden toegepast.
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Standaardzuivering

Kwaliteit C

Waswater

Bezinking
Coagulatie
Gedeeltelijke ontharding
Snelfiltratie
Lichte chloring (3 mg/l)

Kwaliteit D

Lichaamsverzorging

Bezinking
Coagulatie
Snelfiltratie
Korrelfiltratie
Zware chloring / langzame filtratie

Kwaliteit E

Drinken en koken

Bestaande methodieken

H20 (6) 1973,nr. 5

1970
in 1 p.p.p.d.
Kwaliteit A
Kwaliteit B
Kwaliteit C
Kwaliteit D
Kwaliteit E

in

2000
p.p.p.d.

35
10
30
30
15

55
15
55
60
15

120

200

ct/m3

25 T
CL- '
nj CL

> <u

©

UI P

Totaal
Afb. 5 - De
heden.

aangenomen verbruiksr oeveel-

is

10

1970
C L •::•.••| i

&

5 fBezinking
Snelfiltratie
Langzame filtratie
Coagulatie
Korrelkoolfiltratie
Transportchloring
Zwaardere chloring

©"

3

0,5 ct/m
2 ct/m 3
2 ct/m 3
4 ct/m3
4 ct/m3
0,5 ct/m3
1,5 ct/m 3

Afb. 6 - Kostprijs der standaardzuivering.
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houdende met de gegevens van de Werkgroep Waterverbruik van de Commissie
Basisplannen en gesteld op 15 liter per
persoon per dag. Hierin zijn onder meer
mede begrepen de hoeveelheden voor het
wassen van groenten, tanden poetsen e.d.
Uiteraard zijn de hoeveelheden voor de
categorieën E en F dezelfde.
Ten einde het rendement van de kwaliteit nader te kunnen bepalen, is het
noodzakelijk enkele veronderstellingen te
doen ten aanzien van de reeds vermelde
zuiveringsprocessen. Daarvoor wordt de
volgende keus gedaan (zie afb. 6).
Met behulp van de afb. 5 en 6 kan, indien de kwaliteitskosten van de produktie voor de categorie E worden gevarieerd het nuttig rendement worden bepaald. De kwaliteitskosten voor de categorieën A t/m D worden daarbij op bepaalde waarden gefixeerd. In afb. 7 is
het voorbeeld gegeven waarbij de kosten
voor de categorie E 25 ct/m 3 bedragen.
Om een gemakkelijke vergelijking tussen
1970 en 2000 mogelijk te maken is de
kaart opgebouwd voor 1 m 3 . Daarbij is
de onderverdeling van deze m 3 geschied
naar rato van de in de categorieën A t/m
E gegeven hoeveelheden. Op de verticale
as zijn wederom de kwaliteitskosten aangegeven.
Bij de berekening is geen rekening gehouden met de gewenste ontharding, die
vooral voor de categorie C van belang is
en v/el omdat deze thans ook praktisch
niet door de bedrijven geschiedt. Indien
thans de kwaliteitskosten van de produktie c a . (derhalve de 25 ct/m 3 ) worden gevarieerd, kan een grafiek worden samengesteld die het verband aangeeft tussen
deze kwaliteitskosten en de rendementsfactor (zie eveneens afb. 7).
De rendementsfactor neemt af in de loop
der jaren, neemt ook af indien de produktiekosten toenemen. Indien het kwaliteitsaandeel van de produktieprijs op
bijvoorbeeld 50 ct/m 3 wordt gesteld, ligt
•q tussen 0,20 en 0,25, hetgeen betekent,
dat van elke gulden geïnvesteerd kapitaal
voor dit doel slechts circa ƒ 0,20 à ƒ 0,25
nuttig wordt gebruikt.
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Afb. 7 - Het kwaliteitsrendement in de watervoorziening van 1970en van 2000.

Uit de grafiek blijkt tevens — in het gekozen voorbeeld — dat de invloed van
de produktiekosten belangrijker is op het
rendement dan een toename in de hoeveelheden. Het rendement bij de toenemende produktiekosten neemt aanvankelijk zeer snel af en is dus kritisch
gebied.

voor een gehele stad circa 2,5. Dit betekent dat het rendement in de distributie afhankelijk is van de diameter van de
leiding. In afb. 8 wordt in een voorbeeld
het rendement van diverse leidingen nader bepaald. Algemeen kan worden gesteld, dat ook hier de nutsfactor laag is:
circa 0,2.

Het is interessant hier even in te gaan op
het rendement van de kapitaalkosten die
met betrekking tot de kwantiteit in de
distributie worden besteed. Naarmate
men hydraulisch gezien dichter bij de
consument komt, wordt de ongelijkmatigheidsfactor groter. De verhouding van
de maximale momentane onttrekking tot
de gemiddelde onttrekking is voor één
huishoudelijke afnemer ongeveer 100,

Bij beide rendementsfactoren moet direct
een kanttekening worden gemaakt. Zowel de kwaliteit naar bestemming als de
kwantiteit naar plaats mogen wisselen.
Door coöperatief hiervoor een waterleidingsysteem te ontwerpen, kan nimmer
een situatie worden bereikt, waarbij
r] = 1. Dat zou slechts voor één verbruiker die één kwaliteit water wenst
kunnen gelden. Er is nu eenmaal een
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D
in mm
0
0
0
0
0
0

100
150
200
250
300
400

Vermogen
in m3/h

Mogelijk jaarverbruik in m3

Max. aantal
woningen

Huidige jaarverbruik in m 3

V

12
25
48
75
105
200

105.000
220.000
420.000
650.000
920.000
1.750.000

111
345
825
1.380
2.000
3.950

11.100
34.500
82.500
138.000
200.000
395.000

0,11
0,16
0.20
0,21
0,22
0,23

Afb. 8 - Het rendement van het hoofdleidingnet.

aantal systeem gebonden factoren, zoals
het ongelijkmatig afnemen, dat onvermijdelijk tot verlaging van de ij leidt.
Waarover kan worden gesproken is of
het mogelijk is r\ te verhogen. De 77 van
een transportleidingnet kan onder bepaalde omstandigheden worden verbeterd
door de aanleg van een reinwaterkelder.
Kostenbesparingen in het ene onderdeel
leiden echter onvermijdelijk tot uitgaven
in een andere fase van de bedrijfsgang.
Dat is ook bij het onderwerpelijke kwaliteitsprobleem het geval. Het is mogelijk
de 7]van de kosten voor de kwaliteit in
de produktie te verbeteren. Voor de
mogelijke oplossing — het tweede net —
leidt dit echter tot een ^-verlaging van
de kwantiteitskosten in de distributie.
Indien alleen het oogmerk van de economie voor ogen wordt gehouden zal naar
de optimale oplossing moeten worden
gezocht.
Alvorens deze extra kosten nader te
onderzoeken dient — wellicht ten overvloede — nog de volgende kanttekening
te worden gemaakt. Wanneer over twee
leidingnetten wordt beschikt rijst altijd
onmiddellijk de vraag van de gezondheid. Vermenging van de beide soorten
water via kruisverbindingen is mogelijk
ten nadele van de afnemers. Op basis
van een bacteriologisch veilig en een
bacteriologisch onveilig systeem kan op
grond van de verkregen ervaringen in
het waterleidingvak een dubbel leidingsysteem niet serieus worden overwogen.
Slechts die oplossing is toegestaan waarbij beide systemen veilig zijn. Dat aan
de beide systemen de kenmerken „drinkbaar" en „niet drinkbaar" worden weergegeven doet aan dit uitgangspunt niets
af. De niet drinkbare kwaliteit moet van
zodanige orde zijn dat bij een enkele
maal gebruik geen schade aan de gezondheid ontstaat — de acute toxiciteit
moet worden vermeden. De mogelijkheid
staat daarbij open de „niet drinkbare"
kwaliteit op een zodanig niveau te brengen dat het drinken ervan niet aantrekkelijk is.

de kosten van de dienstleidingen;
d. de kosten van de drinkwaterinstallaties in de percelen.

De kosten van het transport van water
De kosten van een transportsysteem zijn
van verschillende variabelen afhankelijk.
De belangrijkste ervan zijn de jaaromzet
in m 3 en de lengte van de transportleiding. Aan de hand van de economische
beschouwingen uit de cursus „Distributie
van drinkwater" in het kader van de
Stichting Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek (1971-1972), kunnen
de kosten van het transportleidingnet
worden aangegeven.
De berekeningen zijn gemaakt voor een
annuïteit van 8 %, een levensduur van
40 jaar, een proportioneel verband tussen de aanlegkosten C en de buisdiameter D (C = a D guldens per m', waarin voor a = 400 gulden/m' per m buisdiameter is aangenomen), een kWh-prijs
van 0,07 gulden en een in de jaren gezien niet toenemend verbruik. De ont-

werpsnelheid is dan 0,85 m/sec. Indien
de ongelijkmatigheidsfactor het verband
tussen de max. onttrekking en de gemiddelde onttrekking wordt aangenomen
op 1,3 dan ontstaat het beeld volgens
afb. 9.
Duidelijk blijkt bij nadere beschouwing
van de grafiek, dat de kosten van het
transport van een bepaalde kwaliteit
water meestal een kwestie zijn van enkele
centen per m 3 . Een variatie van één der
vorengenoemde veronderstellingen leidt
in dat verband niet tot geheel andere
resultaten; het blijven enkele centen per
m 3 . Indien de transportkosten bijv. worden gesteld op ƒ 0,04/m 3 en de omzet is
100 m 3 per perceel, dan is de bijdrage
per perceel per jaar dus ƒ 4,— en in de
kapitaalkosten van het transportleidingnet circa ƒ 50,—. Naarmate het verbruik
afneemt en, zoals bij een tweede net,
mogelijk tot 15 liter p.p.p.d. terugloopt,
zullen de transportkosten per perceel afnemen en zelfs voor een grote stad tot
nul naderen.
De kosten voor het hoofdleidingnet
Hoe is het hoofdleidingnet (D tot 300
mm) samengesteld en hoe is de invloed
van een verschillend hoofdelijk verbruik
op het ontwerp? Gedacht wordt daarbij
zoals gesteld aan de oplossing bij stedelijke bedrijven.
Uitgaande van de berekeningsmethodiek,
waarvoor verwezen moge worden naar
de cursus „Distributie van Drinkwater"
(zie ook H 2 0 1970, jaargang 3, nr. 12)
kan voor een bepaalde situatie een

Afb. 9 - De kosten van het transportleidingnet.

Distributiekosten
De kosten van de distributie kunnen als
volgt worden onderverdeeld:
a. de kosten van het transport van water naar de verschillende delen van
het voorzieningsgebied (de transportleidingkosten);
b. de kosten van het hoofdleidingnet —
het verdeelnet — (diameters 100 tot
300 mm);
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50 60 7080
Lengte transportleiding in km.

Heß (6) 1973, nr. 5

hoofdleidingnet worden berekend. Uitgaande van een modelstad met een verbruik van 150 liter p.p.p.d., 3,3 personen
per woning en een gemiddelde leidinglengte van 4.5 m' per woning wordt een
ontwerp verkregen zoals links onder in
afb. 10 is aangegeven. Voor de eenvoud
is van een vertakt systeem uitgegaan. Het
leidingnet is in stukken van 500 m onderverdeeld, zodat per leidingdeel 110 woningen zijn aangesloten. In dit stadsdeel
— deze distributie-eenheid — worden
1650 woningen door middel van een
0 300 mm leiding aangesloten. De totale
leidingnetlengte bedraagt 7500 m; de
onderverdeling naar de verschillende diameters is onder de betreffende afbeelding aangegeven.
Wat is het effect, indien het hoofdelijk
verbruik 75 liter p.p.p.d. in plaats van
150 liter p p.p.d. is? Uitgaande van de
veronderstelling, dat de momentane ongelijkmatigheidsfactor zich niet belangrijk zal wijzigen kunnen op de betreffende diameters de dubbele aantallen
woningen worden aangesloten. Via de
0 300 mm-leiding worden thans 3300
woningen van water voorzien, waarvoor
15.000 m leiding nodig is. Het leidingnet
wordt thans onderverdeeld in stukken
van 1000 m lengte.

Voor een zelfde aantal woningen, maar
dan met het hoofdelijk verbruik van 150
liter p.p.p.d. zouden twee blokjes als
links zijn aangegeven nodig zijn, derhalve
twee distributie-eenheden. Dit betekent,
dat indien de beide oplossingen naar
hun onderverdeling worden vergeleken,
per woning bezien in de beide gevallen
een zelfde leidinglengte van een zelfde
diameter nodig is. Het enige verschil is,
dat de leidinglengten van een bepaalde
diameter bij de verschillende oplossingen
anders achter elkaar geschakeld zijn, dat
wil zeggen de compositie van het leidingnet is verschillend. Hieruit kan de belangrijke conclusie worden getrokken,
dat — binnen zekere grenzen uiteraard
— de investeringskosten van het hoofdleidingnet in een stadsbedrijf onafhankelijk zijn van het hoofdelijk verbruik; zij
zijn alleen afhankelijk van de gemiddelde leidinglengte per perceel. Het hoofdelijk verbruik heeft wel invloed op de
configuratie van het net!
Het is duidelijk dat bij de aanleg van
een tweede net waarover kleine hoeveelheden water worden geleverd er kleinere
diameters kunnen worden gebruikt dan
thans meestal het geval is. De aanlegkosten van deze kleinere buisdiameters
kunnen praktisch echter gelijk worden

gesteld aan de kosten voor de aanleg van
een 0 100 mm.
De consequenties van de variatie in het
hoofdelijk verbruik moeten verder worden gezocht in de kosten van het transportleidingnet — de kosten om het water bij een distributie-eenheid te kunnen
aanleveren. Naarmate het verbruik per
woning toeneemt zal gerekend voor een
geheel voorzieningsgebied de lengte van
het transportleidingnet toenemen. Zie
daarvoor ter illustratie het bovenste deel
van afb. 10. De tracering van de transportleiding moet zodanig worden uitgevoerd, dat elke distributie-eenheid daaruit kan worden gevoed.
In de linker afbeelding waar met 25
distributie-eenheden moet worden gewerkt is de benodigde lengte van het
transportleidingnet het grootst; in de
rechter afbeelding is het hoofdelijk verbruik in eenzelfde stad zodanig, dat juist
geen transportleidingnet benodigd is. De
stad wordt in dit geval van water voorzien via een 0 300 mm leiding rechtstreeks vanaf het pompstation. Hoewel
in de praktijk natuurlijk nogal wat variatie mogelijk is, worden de aanlegkosten
van één hoofdleidingnet gesteld op
ƒ 250,— per perceel.

Afb. 10 - De opbouw van het leidingnet.
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Transport- en hoofdleidingnet te zamen
Thans kunnen met behulp van de in de
vorige paragrafen verkregen gegevens de
distributiekosten van het transport- en
hoofdleidingnet worden bepaald, uitgedrukt in guldens per m 3 en in afhankelijkheid van de geleverde hoeveelheden
per perceel per jaar. De resultaten v/orden weergegeven in afb. 11.
De distributiekosten blijken uitgedrukt
per m 3 geleverde hoeveelheid water sterk
te variëren (van circa ƒ 0,10 per m 3 tot
circa ƒ 30,— per m 3 ).

800
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400

Nu voor de verschillende onderdelen van
de distributiekosten globaal is aangegeven
welke investeringskosten voor dat onderdeel moeten worden besteed, kan een
totaal overzicht worden verkregen. Dat
wordt in de afbeelding 12 verstrekt. Onderscheid moet daarbij nog worden gemaakt tussen de aanleg van een tweede
net in een bestaande situatie en de aanleg van een dergelijk net voor nieuwe
woningen. Daarbij moet worden bedacht,
dat tot het jaar 2000 nog ongeveer een
zelfde aantal woningen in Nederland
moet worden gebouwd als thans aanwezig is. De gelijktijdige aanleg van twee
leidingnetten leidt tot grote besparingen.
De meerkosten voor het tweede net worden daarbij op 20 % van de aanlegkosten van een enkel net gesteld. In de
woning met name voor het bovengrondse
deel zijn de besparingen minder, omdat
daar het arbeidsloon een kleiner aandeel
vormt van de totale aanlegkosten. Bij de
berekening van de watermeterkosten is
rekening gehouden met het gekapitaliseerde onderhoud; de kosten voor de
opstellingsplaats van de meters zijn buiten beschouwing gelaten.
Wanneer wordt bedacht, dat de kapitaalinvesteringen, die samenhangen met de
produktiemiddelen ƒ 200,— à ƒ 400,—
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Dienstleiding en drinkwaterinstallatie
Ook de kosten van dienstleidingaanleg,
alsmede de kosten van de drinkwaterinstallatie, dienen nader te worden bepaald. Hier zijn de variaties nog groter
dan met de uitwerking van het hoofdleidingnet het geval is en kunnen de
kosten slechts grof worden aangegeven.
Uiteraard dient ten minste de betere
kwaliteit water te worden bemeterd. Verder is ervan uitgegaan, dat in de woning
als minimale voorziening slechts één tappunt voor de betere kwaliteit water
wordt aangebracht — een kraan met een
groene punt in de keuken. De kosten van
een nieuwe installatie, alsmede de extra
kosten voor het tweede leidingnet in de
woning (in feite het derde leidingnet,
omdat er al warm en koud water is) zijn
in overleg met enkele grote installatiebedrijven bepaald. In deze bedragen zijn
alleen leidingkosten en tapkranen begrepen, derhalve geen warmwatertoestellen, baden, stortbakken e.d. De kosten
worden in afb. 12 nader aangegeven.
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Afb. 11 - De distributiekosten.

bedragen per perceel, dan blijkt uit dit
overzicht zeer duidelijk, dat de belangrijkste kosten van de watervoorziening
worden besteed aan de drinkwaterinstallatie! Aangezien de omzet over het tweede net maar enkele m 3 per jaar bedraagt,
zijn de produktiekosten van deze kwaliteit water van weinig betekenis, gezien
tegen de achtergrond van de totale kosten. Tenslotte kan worden geconstateerd,
dat de kosten van een tweede leidingnet
voor de huishoudelijke verbruikers globaal genomen de helft bedragen van de
kosten van een enkel leidingnet. Bij gelijktijdige aanleg bedragen de extra kosten van het tweede leidingnet in het
voorbeeld slechts ƒ 310,— per perceel,
d.w.z. slechts 20 % meer.
Afweging der kosten
Zoals reeds eerder bij de behandeling
van de kwaliteitskaart is gesteld, dient de
,,winst" die kan worden bereikt in de
produktiesfeer te worden afgewogen tegen de kosten van het tweede leidingnet.
Dat kan thans geschieden. Indien K i de
kwaliteitskosten zijn in de produktie c a .
van het water bestemd voor het eerste
net en K 2 die van het tweede net, dan
dienen de extra kosten van het leidingnet te worden afgewogen tegen de contante waarde van het verschil K i — Ko,
die in de loop der jaren kunnen worden
bespaard.
Indien rekening wordt gehouden met
hoofdelijke verbruiken van resp. 120 en
200 liter p.p.p.d. en met bestaande en
nieuwe leidingnetten dan wordt een beeld
verkregen, dat in afb. 13 nader is aangegeven.
Uitgaande van een kostprijs van 12ct/m 3
voor de produktie van water van de
mindere kwaliteit D kan direct worden

afgelezen wanneer het aantrekkelijk
wordt om een tweede leidingnet aan te
leggen. Bij een hoog hoofdelijk verbruik
ligt deze waarde, wanneer het aandeel
van de kwaliteit in de produktiekosten
ligt, reeds tussen 23 ct/m 3 en 37 ct/m 3 .
Bij een lager hoofdelijk verbruik, 120
liter p.p.p.d., worden deze waarden resp.
28 en 52 ct/m 3 .
De algemene conclusie die uit dit voorbeeld kan worden getrokken is, dat het
uit economische overwegingen aantrekkelijk wordt om een tweede net aan te
leggen, indien het kwaliteitsaandeel van
de produktiekosten zo tussen 25 en 50
ct/m 3 komt te liggen. Aangetekend moet
worden, dat bij een prijsvergelijk de
„Produktieprijs" dan een prijs is, die gebaseerd is op kosten, die op basis van de
vervangingswaarde zijn berekend. Het is
een vaststaand feit, dat een aantal bedrijven in ons land binnen afzienbare
tijd in het ,,grijze" gebied terecht zal
komen of wellicht reeds terecht is gekomen.
Het industriële verbruik
De problematiek van het tweede net voor
de industriewijk is door het ontbreken
van gegevens moeilijker te benaderen. In
de praktijk zal moeten worden aangevangen door middel van enquetering te
onderzoeken welke hoeveelheden van
welke kwaliteit benodigd zijn. Bij een
berekening voor Bazel — zelfs daar
denkt men over een tweede net — was
het uitgangspunt, dat 40 % van het industriële waterverbruik van een mindere
kwaliteit kon zijn.
Door gebrek aan goede gegevens moet
de bewijsvoering uit het ongerijmde komen. In tegenstelling met de hoeveelheden voor de huishoudelijke verbruiH20 (6) 1973, nr. 5

kers, gaat het om grote hoeveelheden
water, die door het tweede net moeten
worden vervoerd. Gedacht wordt daarbij
aan een net voor een mindere kwaliteit
water. Dan kan worden gesteld, dat voor
dergelijke hoeveelheden met een transportleidingnet kan worden volstaan en
geen hoofdleidingnet nodig is. Ook hier
geldt weer, dat de kwaliteitskosten, die
kunnen worden bespaard in de produktiesfeer afgewogen dienen te worden
tegenover de bijkomende produktie- en
transportkosten verband houdende met
de aanleg van een tweede — transportleiding — net.
Indien weer wordt uitgegaan — als voorbeeld — van een kwaliteitsaandeel van
de produktieprijs van 25 ct/m 3 en een
alternatieve produktieprijs van 12 ct/m 3 ,
dan moet voor de prijs van 13 ct/m 3 het
water worden getransporteerd en opgepompt. Uit de transportleidinggrafiek
(afb. 9) blijkt dan, dat voor dit geldbedrag zelfs voor betrekkelijk kleine
hoeveelheden water (enkele miljoenen
m 3 ) en rekening houdende met de bouw
van een pompstation de leiding reeds een
lengte mag hebben van 10 tot 20 km.
De conclusie is zeer duidelijk: de aanleg
van een tweede net voor de industrie,
waardoor een eenvoudige kwaliteit water
stroomt is in zeer veel gevallen de aangewezen weg om de produktiviteit van
het waterleidingbedrijf te verhogen. Het
mag dan ook geen wonder heten, dat op
verschillende plaatsen in Nederland deze
oplossing reeds aanwezig is, danwei dat
naar een dergelijke situatie wordt gestreefd. Trouwens ook het leidingnet met
een betere kwaliteit water dan drinkwater komt in Nederland reeds voor
(Zeeuws-Vlaanderen, Rotterdam).
Bij deze industriële watervoorziening
dient nog een kanttekening te worden
geplaatst ten aanzien van de te hanteren
tarieven. Het is verleidelijk de kosten van
het nieuw gelegde tweede net geheel aan
de industrie toe te rekenen. Dit kan tot
merkwaardige en onaanvaardbare gevolgen leiden, indien de overige prijzen
zijn gebaseerd op de historische kostprijs. Er ontstaat dan een discrepantie,
omdat de aanleg van het tweede net
mede geschiedt uit de overweging, dat
voor de andere afnemers van drinkwater
belangrijke uitbreidingen en dus hoge
investeringen zouden moeten worden gedaan, die zonder meer tot een verdere
verhoging van de bestaande tarieven zouden leiden. Het is derhalve niet onredelijk, dat die afnemers bijdragen in de
nieuwe investeringen van het tweede net.
Een oplossing kan worden gevonden door
voor de industrie een prijs te berekenen,
waarbij de nieuwe investeringen zijn
„vertaald" naar de historische kostprijs.
Indien het bestaande tariefsysteem is gebaseerd op vervangingswaarde is er
uiteraard geen probleem.
Bijkomende aspecten
Behalve de economische aspecten en een
aantal opmerkingen over de kwaliteit
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van het oppervlaktewater zijn er toch
nog enige onderwerpen, die bij de beschouwingen over verschillende kwaliteiten bij de watervoorziening aan de orde
komen.
a. De gewenste hoeveelheden van de
betere kwaliteit
Bij de gehouden beschouwingen is ervan
uitgegaan, dat circa 15 liter p.p.p.d. beschikbaar zou kunnen worden gesteld in
de vorm van een betere kwaliteit water
(categorie F). Het is natuurlijk de vraag,
of de afnemer die hoeveelheid zal afnemen. Zal hij het zuivere water niet gebruiken voor andere doeleinden dan
waarvoor het bestemd is. Immers indien
het leidingnet tot in het huis is aangebracht, is het mogelijk grotere hoeveelheden te onttrekken (denk aan de lage TJ
voor de distributie). Het kost weinig de
gehele drinkwaterinstallatie op het net
met de betere kwaliteit aan te sluiten. De
klant zou de enkele tientjes per jaar die
dat aan de produktie van dat water kost
er voor over kunnen hebben. Anderzijds
is het mogelijk, dat andere afnemers zich
zullen beperken hetzij uit zorgeloosheid
hetzij uit financiële overwegingen om
kosten te vermijden. Door de chloring of
anderszins zal de mindere kwaliteit water zich van de betere kwaliteit op zodanige wijze moeten onderscheiden, dat
dit voor consumptiedoeleinden niet goed
bruikbaar is.
Door het monopolistisch karakter van
het waterleidingbedrijf — het marktonderzoek ontbreekt — is het onmogelijk
om te voorspellen welke kant dit uitgaat.
Men kan op de mogelijke ontwikkeling
anticiperen door het hoofdleidingnet
zwaarder te ontwerpen. Dit kan echter
belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van het af te leveren produkt. In dit
verband moet nog worden opgemerkt,
dat ook mogelijke verdere ontwikkelingen niet kunnen worden voorspeld. Toen
de eerste waterleidingnetten in de vorige
eeuw werden aangelegd, dacht men ook
nog niet direct aan waterspoeling voor
het closet, warmwatervoorziening, de
wasautomaat en een onthardingsapparaat
om maar een aantal voorbeelden te noemen.
Indien men tot de aanleg van een tweede
leidingnet voor de huishoudelijke verbruiken besluit, valt alleszins te over-

wegen met behulp van een proefobject
nadere ervaring op te doen.
b.
Kwaliteitsniveaus
In de tot nu toe gehouden beschouwingen is ervan uitgegaan, dat de keuze van
de beide kwaliteiten zodanig is gemaakt,
dat een optimale oplossing wordt verkregen. Dat heeft echter belangrijke
consequenties. Het betekent, dat de afnemers verplicht moeten worden een aansluiting op het tweede net te nemen. Het
heeft in de vorige eeuw nogal wat moeite
gekost (en zelfs deze eeuw nog) een deel
van de bevolking van de noodzaak te
overtuigen, dat hun woning op de openbare watervoorziening moest worden aangesloten. Bij het tweede net ligt dit probleem moeilijker omdat er reeds een
aansluiting is.
De andere mogelijkheid, die voor de
hand ligt, is dat het tweede net als
„extra" net wordt aangelegd. De bestaande voorzieningen blijven gehandhaafd en
worden verder uitgebreid. D e klant heeft
de mogelijkheid een aansluiting op het
tweede net te nemen. Overigens een aardige oplossing om voor- en tegenstanders
van fluoridering te scheiden! De kosten
bedragen (zie afb. 11) in dat geval circa
ƒ 30,— tot ƒ 70,— per jaar per afnemer.
Aan welke oplossing de voorkeur moet
worden gegeven is een belangrijke beleidsvraag.
c. De aanleg van een tweede net
Bij de bespiegelingen over het tweede net
is de uitvoering een belangrijk aspect.
Vooral het centrum van de stad, dat
ondergronds al zo rijk voorzien is van
kabels en leidingen ten behoeve van
allerlei bedrijven, krijgt er weer een uitbreiding bij. Daarom mag zeker worden
gesproken van een gigantische opdracht.
Bij het eerste waterleidingnet is er een
100-tal jaren over gedaan alvorens elk
Nederlands gezin over een aansluiting
beschikte. Het is echter niet een onoverkomelijk probleem, daarvoor mag gewezen worden naar de pioniers van weleer. Zij hadden zich tot taak gesteld de
gehele stad van drinkwater te voorzien.
Zij konden volharden in hun opdracht
door hun overtuiging de gezondheid van
de mens te bevorderen. H u n overtuiging
was hun motor. En na het drinkwaternet
verscheen nog een groot aantal andere
voorzieningen: gas en elektriciteit, de

Afb. 12 - De kapitaalkosten van alle distributiemiddelen (in hele guldens).
Kapitaalkosten

Aanleg op
verschillende
tijdstippen
Ie Net 2e Net

Transportleidingnet (D>300mm)
Hoofdleidingnet
(D>300 mm)
Dienstleiding
Drinkwaterinstallatie
Watermeter incl. gekap. onderhoud

50
250
200
1000
60

Totaal

1560

10
250
200
200
60
720

Gelijktijdige
aanleg
Ie Net 2e Net
50
150
1000
60

10
150
120
150
60

1380

490

120
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riolering, de telefoon, de stadsverwarming en het centraal antennesysteem
volgden. En in de huizen werden warmwaterinstallaties en centrale verwarmingen aangelegd. De riolering heeft in de
vorm van een gescheiden rioolstelsel in
feite in vele steden zelfs al een tweede
net. Tevens kan in dit verband worden
gewezen op de snelle uitbreiding van het
gasnet in Nederland.
d. Het milieubeheer
Het valt niet te ontkennen, dat de waterleidingbedrijven tot nog toe een belangrijk aandeel hebben gehad in de strijd
tegen een verdergaande verontreiniging
van het oppervlaktewater. Het water
waarvan zij de moeilijke taak hebben er
goed drinkwater van te produceren. Indien een tweede net voor kwaliteitswater
wordt aangelegd, zal deze drang van de
waterleidingman mogelijk verminderen.
Dat valt te betreuren, hoewel de hedendaagse mens steeds meer milieubewust
aan het worden is. Trouwens de belangrijkste taak van de waterleidingman is
goed en gezond water te leveren; dat is
zijn eerste plicht. Indien daarmee een
stuk milieubeheer kan worden gediend,
is dat alleen maar meegenomen. Het doet
overigens niets af aan het respect voor
hen, die bij voortduring in deze strijd
betrokken zijn, dat zij duidelijk gesteld.
e. De corrosie van het huidige
leidingnet
De toenemende verontreiniging van het
oppervlaktewater heeft onder meer tot
gevolg, dat de concentraties van chemicaliën, zoals chloride, sulfaat en nitraat
bij voortduring toenemen. Zij worden
door de thans gangbare processen in de

afvalwaterzuivering en in de drinkwatervoorziening niet gereduceerd. Vooral de
chloride- en sulfaationen zijn daarbij bijzonder aangewzen als corrosieversnellers.
Dit kan er mogelijk toe leiden, dat eerlang moet worden overwogen de bestaande gietijzeren leidingen te vervangen
door ander materiaal. Op dat moment is
de aanleg van een tweede hoofdleidingnet een relatief goedkope aangelegenheid.
Ook over het handhaven van de vele
loden drinkwaterinstallaties in vele oude
stadskernen mag in dit verband niet al
te optimistisch worden gedacht.
Distributie via flessen
Een voor de hand liggend alternatief, dat
in de praktijk reeds is aangevangen is de
levering van een goede kwaliteit drinkwater via flessen. Indien ervan uit wordt
gegaan dat de verkoopprijs 40 à 50 ct/1
bedraagt betekent dat een kostprijs van
ƒ 400,— à ƒ 500,— per nv*. Reeds bij
een omzet van 1 liter per inwoner per
dag (per dag 1 kan per man) is de jaarhoeveelheid per gezin circa 1 m 3 . De
kosten van het tweede net — de voordelen in de produktie buiten beschouwing gelaten — bedragen circa ƒ 30,—
tot ƒ 70,— per gezin per jaar. Indien de
flessendistributie enige omvang zou krijgen (circa 100 liter per gezin per jaar) is
de aanleg van het tweede net uit economische overwegingen alleen al duidelijk
te prefereren.
Conclusies en samenvatting
Met behulp van de ontwikkelde kwaliteitskaart is met een reëel voorbeeld nagegaan welke kosten zullen zijn gemoeid
met de aanleg van een tweede net. Daarbij is onderscheid gemaakt naar huis-

sten 2 e net
I e net reeds aanwezig

3.3 inw. per perceel.
Ki : kwal kosten van
deproduktie van
water t.b.v.I e net
«2 : idem t.b.v 2*061
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a. De enorme investeringen, die de waterleidingbedrijven zich in de komende decennia moeten getroosten, zijn
voor een belangrijk deel kosten die
moeten worden besteed om de kwaliteit van het te leveren produkt op
peil te houden, c.q. te verbeteren.
b. Het waterverbruik zal belangrijk toenemen. Het kwaliteitsbepalende aandeel — het „drink"water — bedraagt
in 2000 slechts ongeveer 0,2 % van de
totale omzet.
c. Het rendement van de investeringen
zal met een toename van het verbruik
belangrijk afnemen.
d. Het verdient aanbeveling in belangrijke industriële agglomeraties een
leidingnet voor mindere kwaliteit ten
behoeve van de industrie te overwegen. Het „Industriële" tarief zal
dezelfde basisopbouw als het huidige
tarief moeten hebben.
e. De tijd is niet ver meer, dat het ook
voor de huishoudelijke verbruiker
economisch aantrekkelijk wordt een
tweede leidingnet te ontwerpen. Met
name is de aanleg in nieuwe steden
en stadswijken goedkoop.
Vóórdat grote investeringen worden
gedaan is het noodzakelijk deze mogelijkheid te overwegen. Het effect op
lange termijn op de volksgezondheid
van de kwaliteit drinkwater, dat uit
oppervlaktewater wordt bereid, kan
deze beslissing in positieve zin voor
het tweede net beïnvloeden.
f. De waterdistributie via flessen is bij
enige omvang een dure aangelegenheid.

Afb. 13 - De afweging van kwaliteitskosten in de produktie in het „tweede" net.
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houdelijke en industriële verbruiken.
Tenslotte is een aantal bijkomende problemen de revue gepasseerd. De volgende conclusies kunnen worden getrokken.
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Samenvattend moet worden gesteld, dat
de analyse duidelijk heeft aangetoond,
dat de aanleg van een tweede leidingnet
in de watervoorziening een wellicht onverwacht maar waardig alternatief is.
Vooral ten behoeve van de industrie is
het tweede net aantrekkelijk. Indien de
kosten, die in de produktiesector moeten
worden besteed om de kwaliteit van het
water te verbeteren, belangrijk gaan toenemen valt ook de aanleg in woningen
van een tweede leidingnet te overwegen.
In een nieuwbouwwijk kost de oplossing
relatief zelfs weinig geld. Het voordeel
van het „tweede net" is, dat met bekende technieken kan worden gewerkt,
dat de oplossing financieel aantrekkelijk
kan zijn en dat een mogelijke chronische
toxiteit veroorzaakt door het drinkwater,
dat uit oppervlaktewater wordt bereid,
wordt vermeden. Het nadeel is, dat de
aanleg ten behoeve van de bestaande
woningen een gigantische opdracht is.
Het vaststellen van de beide kwaliteitniveau's is daarbij een moeilijk vraagstuk.
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Discussie over kwaliteitswater en hyperfiltratie
Ir. W. H. Dierx, Midden- en NoordLimburg, vraagt in hoeverre de hardheid
beïnvloed wordt door de hyperfiltratie.
Dr. Kuiper antwoordt, dat het water
door dit proces in feite te ver onthard
wordt, zodat conditionering met kalk en
bicarbonaat na de zuivering noodzakelijk
is.
Dr. ir. A. Graveland, Amsterdam, vindt
dat dr. Kuiper het hyperfiltratieproces
van de optimistische kant heeft bekeken.
Hij heeft bedenkingen ten aanzien van
de kwaliteit van het water, de economie
en de bedrijfsvoering van het proces en
de ecologische gevolgen. Hyperfiltratie is
aselectief en geeft wellicht een te goede
zuivering. Dr. Graveland bepleit deelstroomzuivering, hetgeen bovendien de
economie ten goede komt. Grote moeilijkheden ziet hij in verwerking van het
ingedikte water en het afvalwater, dat bij
reiniging van de membranen vrijkomt.
Hij vreest dat een apart afvalwaterzuiveringsbedrijf nodig is.
Dr. Kuiper antwoordt, dat er geen volledige verwijdering van alle verontreinigingen plaatsvindt. Met name worden
enige fenolen, een deel van de ammoniak
en lagere koolwaterstoffen doorgelaten,
reden waarom nog koolfiltratie moet
plaatsvinden. De belangrijkste verontreinigingen worden evenwel goed verwijderd. De grote voordelen van de hyperfiltratie, de grote mate van zuiverheid en
zekerheid, worden bij deelstroomzuivering weer gedeeltelijk teniet gedaan.
Dr. Kuiper ziet slechts geringe ecologische problemen. Op de membranen verzamelt zich eerst ijzer en organische stof,
pas later slaat CaCOs neer, zodat geen
aankoeking van vuil optreedt. Voor de
reiniging is wel gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare detergenten, echter
zo min mogelijk.
Drs. G. Drost, Den Haag, vraagt naar
de kosten van de zuivering van water uit
de Bethunepolder met de huidige gangbare processen en de kosten van de zuivering van Lekwater indien hyperfiltratie
wordt toegepast.
Voor het beantwoorden van deze vraag
verwijst drs. Van Haaren naar zijn medewerker dr. Graveland. Deze beschrijft de
zuivering nogmaals in het kort en maakt
een schatting van 40 à 50 ct/m 3 , waarbij
geen kosten voor het terrein van de plassen zelf in rekening zijn gebracht. De
kostenbecijfering van de hyperfiltratie
zijn wat ingewikkelder. Doch afgaande
op de kosten van installaties van 100 à
200 m 3 /h en een voorgenomen installatie
van 200 miljoen m 3 /jaar in de buurt van
Los Angeles komt dr. Kuiper op een
prijs van 35 ct/m 3 voor alleen de hyperfiltratie. Veel wijzigingen ziet hij niet
voor de toekomst, daar de kosten bepaald worden door de benodigde energie
en de membranen. Tezamen met vooren nazuivering bedragen de kosten 70
ct/m 3 . Bedacht dient dan evenwel te
worden dat dure spaarbekkens, infiltratieH20 (6) 1973, nr. 5

terreinen en pijpleidingen niet nodig zijn.
Drs. J. G. Sybrandi, Overijssel, vraagt
naar de verwerking van het slib van de
coagulatie in de ontharding van het Amsterdamse proces en de geconcentreerde
zoutoplossing van de hyperfiltratie.
Ook voor dit terrein is dr. Graveland de
meest deskundige voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Hij antwoordt dat
bij de voorgenomen ontharding in kristallisatoren fraaie marmerkorrels ontstaan, waarvoor de Hoogovens interesse
hebben. Na indikking ontstaat bij de
coagulatie droog slib, hetwelk door zijn
gehalte aan organische stof en actieve
kool zonder hoge kosten verbrandbaar
is. Voor dit product is hergebruik denkbaar, hetgeen enkele verrichte proeven
aantoonden.
Dr. Kuiper antwoordt, dat het water
door hyperfiltratie vier maal ingedikt
wordt. Hij verwacht dat bij een „lichte"
coagulatie veel ijzer, organische stof en
kalk zal neerslaan, doch erkent niettemin
dat de resterende oplossing van hard en
zout water met een dunne pijpleiding het
beste in zee geloosd zou kunnen worden,
zodat plaatsing in het westen van Nederland gewenst is.
Ir. K. D. Venhuizen, Groningen, stelt
eveneens dat hyperfiltratie het beste bij
de zee zou kunnen plaatsvinden, vooral
ook in verband met het terugdringen van
zoute kwellen in de duinen.
Dr. ir. G. Lettinga, Landbouwhogeschool
Wageningen, stelt dat het mogelijk moet
zijn Rijnwater met behulp van fysische,

chemische en biologische methoden te
reinigen. Hij stelt ter discussie of het wel
nodig is met grote spaarbekkens en infiltratieterreinen te werken. Zonder deze
technieken zou het zuiveringsproces
goedkoper zijn.
Drs. J. J. Rook, Rotterdam, antwoordt,
dat het naar zijn mening mogelijk is met
het reeds toegelichte zuiveringssysteem
smaakvrij water te produceren. Toen
echter enige jaren terug de beslissingen
voor de bouw van de Berenplaat en de
Biesbosch genomen moesten worden, waren deze spaarbekkens nodig in verband
met de dreigende verzilting door zeewater. Op een volgende vraag van dr.
Lettinga naar het toegelaten zoutgehalte
meende drs. Rook zeker een gehalte van
350 mg/l voor het drinkwater te mogen
accepteren.
Ir. Tj. Hofker, Rotterdam, vraagt welke
fasen dr. Kuiper denkt te kunnen schrappen uit het Amsterdamse zuiveringssysteem bij toepassing van hyperfiltratie en
voorts wat drs. Van Haaren daarvan
vindt.
Dr. Kuiper meent geen voorraadbassin
nodig te hebben en komt dan tot het
reeds in zijn voordracht vermelde zuiveringssysteem.
Drs. Van Haaren houdt evenwel vast
aan een veiligheidsbassin, wenst geen
chloor toe te passen in verband met de
vorming van gechloreerde organische
stoffen, en prefereert ozonisatie van de
reukstoffen voor de hyperfiltratie boven
koolfiltratie erna. Koolfilters geven naar
zijn mening altijd aanleiding tot bacteriegroei.
Meijers

Discussie over de dubbele leiding
Aansluitend aan het betoog van ir. W. C.
Wijntjes merkt prof. ir. L. Huisman op,
dat de relatief kleine hoeveelheid water
die door het tweede leidingnet zou worden geleverd, van een kwaliteit zou kunnen zijn die in veiligheid niet te overtreffen is. Bij toepassing van een tweede
leidingnet kan voorts met kleinere reservoirs worden volstaan. Dit kan leiden tot
besparingen op ruimte en kosten.
Ir. C. van der Veen vraagt zich af of
aanleg van een tweede leidingnet uit een
oogpunt van volksgezondheid niet een
stap terug is, omdat daardoor de verontreiniging van het milieu binnenshuis
wordt toegelaten. Verder is het moeilijk
het publiek duidelijk te maken waarom
aanleg van een tweede net in westelijk
Nederland wèl wenselijk is, terwijl dit in
het oosten van het land, waar nog voldoende grondwater beschikbaar is, niet
nodig is. Tenslotte merkt hij op dat één
van de kwaliteitseisen waaraan het water
moet voldoen is, dat het transportabel is,
met alle kosten vandien.
Ir. W. C. Wijntjes antwoordt, dat bij de
keuze van de beide kwaliteiten rekening
dient te worden gehouden met de aange-

sneden problemen. In zijn betoog heeft
hij zich als voorbeeld voor de mindere
kwaliteit water georiënteeerd op de kwaliteit D. Deze komt behoudens het
smaakgetal, het zoutgehalte e.d. gezien
de zuiveringstrappen overigens nagenoeg
overeen met de huidige kwaliteit drinkwater, bereid uit oppervlaktewater.
De kern van de problematiek ligt daarin, dat men tot de overtuiging zal moeten komen, dat de kwaliteit van het zuivere drinkwater verder moet worden
verbeterd. Momenteel kan nog niet worden aangetoond, dat het huidige drinkwater, bereid uit oppervlaktewater, mogelijk op langere termijn gezien schadelijk
voor de gezondheid kan zijn. Evenmin is
er echter het bewijs, dat het geheel onschadelijk is. In de vorige eeuw, toen
men nog niet over een drinkwatervoorziening beschikte, had men de slachtoffers zo bij de hand. Nu moeten onze
oplossingen rekening houden met lange
termijn effecten en is het reëel te veronderstellen dat men bereid zal zijn als
een soort verzekeringspremie zelfs iets
meer voor zijn drinkwater te betalen indien daarbij mogelijke risico's worden
vermeden.
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