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Wouter	Stapel

Als	je	de	prijzen	voor	verschillende	soorten	water	met	
elkaar	vergelijkt,	begeef	je	je	op	glad	ijs.	Drink-,	afval-	
en	overstortwater	zijn	immers	als	appels	en	peren.	Al-
leen	naar	kuubs	kijken,	is	ook	niet	juist.	Bij	afvalwater	
zijn	de	kosten	immers	vaak	juist	gericht	op	het	reduce-
ren	van	de	verontreiniging.	Deze	vingeroefening	is	dan	
ook	vooral	bedoeld	om	een	frisse	blik	te	creëren	–	niet	
als	basis	voor	nieuw	beleid.	

Drinkwater
In	Nederland	 kost	 het	 kraanwater	 circa	 één	 euro	 per	
kuub.	We	hebben	vaak	echter	veel	meer	over	voor	deze	
eerste	 levensbehoefte.	 In	 de	 supermarkt	 betalen	 we	
er	 grif	 500	 euro	 per	 kuub	 voor.	 Bij	 de	 benzinepomp	

zag	ik	laatst	een	aanbieding:	twee	halveliter-
flessen	bronwater	voor	2,50	euro.	Ook	

2.500	euro	per	kuub	vinden	velen	
dus	nog	niet	te	duur	voor	drink-

water.

Riolering
Per	 persoon	 verwerkt	 de	
riolering jaarlijks on-
geveer	 100	 kuub	 water:	
Elke	dag	120	liter	drink-
water	komt	neer	op	circa	
44	kuub	per	jaar.	Een	ge-

middelde	woningbezetting	
van	 2,3	 en	 een	 afvoerend	

oppervlak	 van	 200	 vierkante	
meter	per	woning	komt	neer	op	

87	vierkante	meter	afvoerend	opper-
vlak	per	persoon.	Als	daar	gemiddeld	500	

millimeter	neerslag	van	tot	afstroming	komt	is	dat	ook	
circa	44	kuub	per	jaar.	Optellen	en	afronden	naar	boven	
in	verband	met	rioolvreemd	water	geeft	100	kuub	per	
persoon	per	jaar.

Als	 de	 rioolheffing	 voor	 die	 gemiddelde	 woning	 150	
euro	bedraagt,	is	dat	65	euro	per	persoon.	Dan	kost	de	
riolering	dus	65	cent	per	verwerkte	kuub	water.	

Overstortwater
Hoeveel	 hebben	 we	 er	 gemiddeld	 voor	 over	 om	 het	
overstortingsvolume	 jaarlijks	 met	 één	 kuub	 te	 verla-
gen?	Twee	vingeroefeningen:

Voor	afkoppelen	reken	ik	met	een	investering	van	25	
euro	 per	 vierkante	 meter.	 Als	 we	 die	 in	 25	 jaar	 af-
schrijven	en	jaarlijks	één	euro	per	vierkante	meter	aan	
onderhoud	uitgeven,	zijn	de	 jaarlijkse	kosten	(simpel	
gerekend)	twee	euro	per	vierkante	meter.	Door	afkop-
pelen	komt	er	per	vierkante	meter	circa	500	liter	min-
der	neerslag	tot	afstroming.	Afkoppelen	kost	dan	vier	
euro	per	kuub.

Een	randvoorziening	van	twee	mm	voor	de	basisinspan-
ning	reduceert	het	jaarlijkse	overstortingsvolume	met	
circa	14	mm.	Dat	betekent	dat	één	kuub	extra	berging	
het	 overstortingsvolume	 met	 circa	 zeven	 kuub	 ver-
kleint.	Wat	kost	die	kuub	berging	gemiddeld	per	jaar?	
Laten	we	de	1.000	euro	investering	per	kuub	in	50	jaar	
afschrijven:	dat	is	20	euro	per	jaar.	Voor	jaarlijks	on-
derhoud	houden	we	één	procent	van	de	investerings-
kosten	aan,	dus		10	euro	per	jaar.	In	totaal	kost	één	
kuub	randvoorziening	dus	ongeveer		30	euro	per	jaar.	
Daarmee	besparen	we	zeven	kuub	aan	overstortingsvo-
lume.	Een	randvoorziening	kost	dus	ruim	vier	euro	per	
kuub	 overstortwater	 –	 ongeveer	 even	 veel	 als	 afkop-
pelen.

Afvalwater
Voor	het	zuiveren	van	afvalwater	betalen	we	gemiddeld	
ongeveer		50	euro	per	persoon	per	jaar.	Dat	komt	voor	
100	kuub	afvoer	per	persoon	dus	neer	op	ongeveer	50	
cent	per	kuub.

Andere keuzes?
Voor	de	meeste	situaties	zal	dit	gecijfer	niet	gelijk	tot	
andere	keuzes	leiden.	De	vraag	of	je	een	kopsloot	beter	
met	hemelwater	kan	doorspoelen	(door	af	te	koppelen)	
of	juist	met	drinkwater	komt	wel	in	een	ander	daglicht	
te	staan… ▪

We zijn gewend om te rekenen met eenheidsprijzen. Afkoppelen voor 25 euro per vierkante 
meter. 1.000 euro per kuub voor een niet al te grote randvoorziening. Als je er lang mee werkt, 
kunnen deze getallen abstracte begrippen worden. In deze column doe ik een poging de kosten 
eens door een andere bril te bekijken: wat is de prijs per kuub water?

Drinkwater over de overstort?
GWWNoviteitenprijs 2012

Wie wint de GWWNoviteitenprijs 2012? Het antwoord op deze 
vraag krijgt u tijdens de vakbeurs Riolering & Gemeentelijke infra-
structuur. De vakjury onder leiding van Hendrik de Beaufort heet u 
graag van harte welkom op het GWWNoviteitenplein. Onderstaand 
een overzicht van de bedrijven die meedingen naar de prijs.

GWW 2012

Holland Wall 
Gampet Products
Oeverbeschoeiing, bestaande uit een paneel 
van 2,5 meter lang, uit één stuk, met verstel-
bare hoogte en combipalen van FSC naald-
hout met een kunststof kop. Gemaakt van 
kunststof afval, dat anders zou worden ver-
brand. Leverbaar in de kleuren bruin en grijs.

Kennismanagement 
funderingsproblematiek 
Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek (KCAF)
Het bijdragen aan oplossingen voor funde-
ringsproblematiek. Door het centraal ver-
zamelen en laagdrempelig ontsluiten van 
onafhankelijke kennis en informatie met be-
trekking tot het voorkomen, herkennen, her-
stellen en financieren van funderingsherstel 
bij woningen in Nederland, inclusief relevan-
te wet- en regelgeving. Met als hoofddoel de 
gedupeerden te ontlasten en andere partijen 
te informeren ten aanzien van aanpak en 
problematiek.

ECOKeeper
Natural Plastics
Het ondergronds verankeren van bomen 
door middel van een systeem vervaardigd 
uit 100% biologisch materiaal dat uiteindelijk 
na zijn functie te hebben volbracht, verteert 
tot zwarte aarde. Vervaardigd uit restafval uit 
de voedselindustrie.

PKS Thermpipe
Frank GmbH
Een duurzaam waterdicht rioolsysteem met 
energieopbrengst.

Grasbetonplaten
Sierbeton Industrie Markelo
Groot formaat (2 x 1 m) gewapende grasbe-
tonplaten, die voor 50% gras doorlaten. Ver-
krijgbaar in diverse kleuren.

ECO Sherpa 100 
Miniloader
Hanenberg Materieel
Een elektrische mini-loader met acht uur 
draaibereik op een accupakket. Voorzien van 
bandenstelarm.

Bodembedekkers
Covergreen
Kant-en-klare bodembedekkers in de vorm 
van een dicht tapijt van winterharde planten 
op matten van 40 bij 60 cm.

ECOMODULE 3D
Kremers Beheer
Een kunststof grastegel van 60 bij 40 bij 8 
cm, die grijs van kleur is, voorzien van an-
tislip en een 3D-verbinding. Het gewicht be-
draagt 8,5 kg.

Riolift
Ingenieursbureau Moons
Hulpmiddel, gebaseerd op het hefboomprin-
cipe, waarmee met minimale fysieke inspan-
ning een putdeksel eenvoudig en handig ver-
wijderd en teruggelegd kan worden.

Nozzleinbreng
geleidesysteem
Reym
Een hulpstuk, bestaande uit een aluminium 
buis met aan de onderzijde een bakje, waarin 
de rioolnozzle geplaatst wordt. De slang, die 
aan de nozzle is gemonteerd, wordt vastge-
klemd door middel van twee getande bekken. 
Dat zorgt ervoor, dat de nozzle en slang tij-
dens het inbrengen in de rioolpijp gefixeerd 
in de bak blijven liggen. Nadat het bakje in 
de rioolpijp is ingebracht, wordt door het 
inknijpen van de vergrendelings-/ontgrende-
lingshendel de slang vrijgegeven en gaat de 
rioolnozzle bij het inschakelen van de hoge 
druk automatisch de rioleringsbuis in.

FirmusGrass
Firmus products
Voorgekweekte waterdoorlatende grastegel, 
die razendsnel gelegd kan worden.

DALI
Buro CITE
Webapplicatie, waarin eisen en standaardop-
lossingen voor het inrichten van de openbare 
ruimte op een gestructureerde wijze kunnen 
worden vastgelegd.

Brickclean BCO
Brickclean
Omstapelaars, verkrijgbaar in drie types, ge-
baseerd op een kleine robot. Alle bestaan uit 
één toevoerzijde en twee afstapelzijden. Alle 
kunnen worden uitgevoerd met een mecha-
nisch grippersysteem of vacuüm heffers.

Blastrac BMR85D
Blastrac
Mobiele machine, die ingezet kan worden 
voor de bewerking van verschillende en gro-
te oppervlakken, met verschillende technie-
ken zoals frezen, schuren, stralen en vegen.

Hydraulische afzinkkelder
MultiBouwSystemen
Ondergronds bouwen door eerst een gat te 
graven of een veilige bouwput te creëren, 
waarin dan een dunwandige, betonnen ge-
prefabriceerde betonnen caisson (20 - 40 cm) 
wordt geplaatst om als bezinkbassin of riool-
put te dienen.

EAB Reflection
Coldmix
Een nieuw emulsieasfaltbeton met veel be-
tere reflectie-eigenschappen.

Riooloctopus
Royal Haskoning  
Techniek om met behulp van temperatuur-
metingen foutieve aansluitingen in geschei-
den rioolsystemen vanuit het riool op te 
sporen. Aldus krijgt de rioolbeheerder op 
wijkniveau overzicht van en inzicht in tal van 
oorzaken (foutief aangesloten toestellen, 
verwisselde aansluitingen of verkeerd aan-
gesloten hoofdriolen).

Koppeling AutoCAD en 
inventarisatiefoto’s
CAD Accent
Het gebruik van smartphones komt steeds 
meer op in het beheer van de gemeentelijke 
infrastructuur. Met de module van CAD Ac-
cent kunnen inventarisatiefoto’s volledig op-
genomen worden in een AutoCAD-projectte-
kening of een pdf-fotoboek.
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