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Drinkwaterbedrijven
enproceswater:wie,
watenhoe?
Anderwater,wateropmaat,werkwater,dedrinkwaterbedrijven hebbenmooietermenbedachtvoor
datandereproductdatveelvanheninmiddelsleveren.Naastdetraditionelezogehetencorebusiness,hetproducerenendistribuerenvan drinkwater, richtenzijzichookopditbedrijfsmatigerproduct:proceswater.Maarwelkewaterbedrijven zijnditnuenwelkewaterbedrijven houdenhetproceswaterbuitendedeur?Eenoverzicht.
Brabant Waterlevertruim 10,3miljoen kubiekemeter industriewater perjaar.
Ditzijn verschillende waterproducten, zoals
laagwaardigindustriewater, onthardof
gedemineraliseerd water.Onlangs ging
BrabantWatereencontractaanmetCampina-dochter DMVInternational voordebouw
enhet beheervaneennieuwewaterzuiveringsinstallatie meteencapaciteitvan 1,2
miljoen kubiekemeter waterperjaar(zie
ookpagina43).
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
houdtzichniet bezigmet het leverenvan
proceswater.Dit komtvolgenseenwoordvoerstervanhet waterbedrijf omdatergeen
industrie inhet voorzieningsgebied van
DZHis.Welwordtzogeheten halffabrikaat
watergeleverdvoordeHofvijver inDen
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Haag,maardezehoeveelheidisteverwaarlozen.
Evides timmert behoorlijk aandeweg
dieproceswater heetenproduceertjaarlijks
j6 miljoen kuub industriewater.Vangedestilleerd water voorklanten inhet BotlekEutopoortgebied totoppervlaktewater uit
hetBrielseMeerdat voorlaagwaardigetoepassingen wordtgebruikt,zoalskoelingen
spoeling.Daarnaast maakt Evidesookopof
nabij bedrijfsterreinen gedemineraliseerd
waterofzorgt hetvoorhet hergebruik van
hetgebruikte proceswater.Voorbeelden
hiervanzijn demi-installaties in Terneuzen
enDordrecht voorrespectievelijk DowChemicalenDupont.VoorDowisEvidesook
bezigombijdeDuitsevestigingen installatiestebouwenomdievervolgens tegaan

exploiteren.Evides,datditjaar onstond uit
defusie tussen DeltaWateren Waterbedrijf
Europoort,begeeft zichopde proceswatermarkt vanuit commerciële overwegingen.
"Enomonsvoortbestaan teverzekeren",
zegtwoordvoerder HansBerkhuizen. "Wij
zienoplangere termijn schaalvergroting
vandedrinkwaterbedrijven inEuropa.Het
zouonsnietverbazen alswij uiteindelijk
onzehuidige,beschermdestatus verliezen."
Hydron Flevoland maaktgeenonderscheidtussendrinkwater enproceswater.In
feite leverthetbedrijfalleen drinkwater.
Bedrijven diedit wateralsproceswater
gebruiken,worden niet alszodaniggeregistreerd.
Eénvijfde deelvanhetdrinkwater dat
Hydron Midden-Nederland levert,
wordtingezet alsindustriewater. Daarnaast
produceert het waterbedrijf industriewater
vanuiteenlopende kwaliteit.Voordeenergiecentrale inUtrecht wordtjaarlijks van
60.000kuub oppervlaktewater industriewatergemaakt.Afhankelijk vandewensenvan
deklant wordt ookdemiwater gemaakt in
verschillende kwaliteiten.Daarnaast maakt
HydronMidden-Nederland proceswater uit
afvalwater. Vialeasecontracten kunnen
bedrijven ophun eigenterrein eenwaterbehandelingsinstallatievanHydron MiddenNederland krijgen.Dezeinstallaties maken
terplekkeindustriewater opmaat.Samen
hebbenzijeencapaciteitvan40.000kubieke
meterperjaar.Hydron Zuid-Holland
levertgeenproceswater. Woordvoerder
JeroenSchmaal:"Wijrichten ons duidelijk
oponzemaatschappelijke taak:het verzorgenvandedrinkwatervoorziening. Hetleverenvanproceswater iseenmeercommerciëleondernemingdieniet bijonzetaakpast.
Bovendienschuiltereenrisicoin.Alshet
misgaat,moetdat verliesworden afgewenteld oponzeklanten.Daarnaast hebben wij
hiergeenlastvanverdrogingvanons
gebied,eriszelfseenoverschot aan water.
Degrotekostengaan bijonszitten inhet
oppompen vanwaterendiemoetenwetoch
ookmaken alswewatervoorproceswater
oppompen." PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland en Waterleidingbedrijf
Amsterdam nemeneenbijzondere plaats
inhetoverzicht in.Beidebeschikken over
eenwaterwingebied, maarbetrekkenook
halffabrikaat, gezuiverd oppervlaktewater,
vandeWatertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK).Voordedrinkwaterbereidingwordthet halffabrikaat indeduinengeïnfiltreerd. WRKzelfbestaat alleen
nogoppapier.Per 1januari 2003 werdende

maaktvoorAKZONobelDelfzijl diehet
gebruiktvoorzoutwinning.Verdergaat het
waterbedrijf samen metAvebein 2005een
waterfabriek bouwen.Hetzetmeelconcernis
degrootste industriëleafnemer van drinkwater vanWBGmetdriemiljoen kuub
drinkwater perjaar.Daarnaast pomptAvebe
zelfnogeenstweemiljoen kuub grondwater
perjaar op.Dewaterfabriek gaat tweesoorten waterproduceren vanhetwateruit het
TerApelkanaal:water vanlagekwaliteitvoor
hetspoelen vanaardappelen enwatervan
hoge(drinkwater)kwaliteit dat wordt
gebruikt alsproceswater.Zodradefabriek in
gebruikwordtgenomen,stoptAvebemet
hetoppompen vangrondwater. Eénvande
redenendieWBG noemt voorhetmakenvan
proceswater uit oppervlaktewater, ishet landelijkemilieubeleid dateropgerichtis
grondwaterzoveelmogelijk tereserveren
voordrinkwater.
vestigingen van het bedrijfopgedeeld tussen
PWNenWLB.Allecontracten vanWRKzijn
instandgebleven.Zowordteengedeeltevan
de156miljoen kuub halffabrikaat dieWRK
produceert,geleverd aanCorus(Hoogovens)
enpapierfabriek CrownVanGelder,dieer
zelfproceswater vanmaken.
MetdegemeenteTilburgen Waterschap
DeDommel isdeTilburgsche Waterleiding-Maatschappij begin 2003het samenwerkingsverband SamenStromen aangegaandatgezuiverd rioolwatergaat leveren
aanonderanderedeindustrie.Deopwerking-enzuiveringsinstallatie iszogoedals
klaarenwordtmomenteel getest.Waarschijnlijk wordtdeinstallatie tegen heteind
vanditjaar ingebruikgenomen.Samen
Stromen heeft principe-afspraken metenkelebedrijven voordeleveringvanhet werkwater,zoalshet samenwerkingsverband
haarproduct noemt.Waarschijnlijk wordt

heteersteproceswatergeleverdaandevoedingsmiddelenindustrie opeen bestaand
industrieterrein. Naarverwachtingzalhier
jaarlijks 200.000tor300.000kuub proceswaterwordengeleverd.Verderkanhetgezuiverderioolwater wordengebruikt alsbluswaterentenbehoevevanirrigatieen
infiltratie.
OnderdenaamVitens Industriewater
voertVitensprojecten uit ophetgebiedvan
proceswater.Behalveeen waterkringloopinstallatiebij wasserijRentexFloron (ziepagina42),ronddeVitensIndustriewarer onlangs
projecten afin Deventer bijAKZONobelen
hetsport-enrecreatiecentrum DeScheg(zie
pagina44).
WaterbedrijfGroningen (WBG]
levert 13 miljoen kuubproceswater perjaar
aandeindustrie.Eengrootgedeelte hiervan
isafkomstig uitdeindustriewaterfabriek in
Veendam,diezuurstofloos proceswater

Waterleidingmaatschappij Drenthe
heeft voorhet produceren van proceswater
eendochtermaatschappij opgericht:BètaWater.Ee'nvandeactiviteiten vanBètaWateris
hetproduceren vandemiwater uit oppervlaktewater.DitdoethetbedrijfvoorNorit
inKlazienaveen.Voorheendemineraliseerde
Norit zelf500.000kuub drinkwater perjaar,
ongeveer hetjaarverbruik van2.500gezin-

De e-WaterGroup isdecommerciële
dochter vanWaterleidingmaatschappij Limburg(WML) vooronderanderehetproducerenvanproceswater.WMLrichtte dedochter
opomhaarparticuliere klanten buiten schot
telaten voorwatbetreft derisico'svande
commerciëleactiviteiten. Hetbedrijf levert
proceswater aanonderanderedevoormalige
Philips-bedrijven inLimburg.Dee-WaterGroupgaatvolgendjaar verderonderdenaam
WML-services. *),
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Zoektueen partner voorhetadviseren enrealiseren van onderhoudsmanagement?

«TEen Full Service Onderhouds Advies Bureau
• Quickscan, een bedrijfskundige analyse
• Opstellen van een onderhoudsbeleidsplan
• Opstellen van onderhoudsconcepten
met behulp van de POP-methodiek
• Implementatie van Onderhouds Management
Systemen en het beheerdaarvan.

www.rendementinonderhoud.nl
CMS... partner in uw proces
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