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ACHTERGROND

ONGEVEER 30 PROJECTEN SINDS JULI 2003

VitensIndustriewater
werktaanuiteenlopend
proceswater
VitensIndustriewater(VIW)heeftsindshaaroprichting,ojficieelper1juli 2003,rondde30uiteenlopendeprojecten afgerond ophetgebiedvanproceswater.Achtdaarvanzijnprojectenopbasisvan
BOO-contracten(Build,Own,Operate)waarbijVIWophetterreinvandeklantproceswatermaakt
volgensdespecifiekewensenvandieklant.Deinstallatiesblijveneigendomvanenwordenbeheerd
doorVIW. OpdezemanierwerdbijAKZONobeldrinkwatervervangendoorindustriewater,
gemaaktvangrondwatervanonderheteigenterrein.Ineensport-enrecreatiecentrumwerdeen
geheelnieuwwatersysteemopmaatgemaaktenvoorhetinternationale voediugsmiddclcnbcdnjj
LambWestonMeijerwerdeenwatcrbehaudelingsinstallatieontworpen engebouwd,zodathet
gebruikteproceswaterkanwordenhergebruikt.

dtingen dehogetehardheid tenopzichtevan
drinkwater terug,maarde ontmanganing
leverdeproblemen op.Doorgaans iseen filtetinstallatiemeteendiameter van3,1 metereneenhoogtevan4,2meter voldoendeom
degenoemdeconcenttatiestevetwijderen.
Zoniet inditgeval.Hetoverbrengen van
entmatetiaal (zandmetbiologie]uitVitensfilters,geëntspoelwater,aangepastePh,een
langerecontacttijd, eenlagerebelasting,
niets hielp.Uiteindelijk werddit probleem
opgelostdoordeplaatsingvaneentweede
filter.
Defilterinstallatie vanVitenslevert
nominaal45 kuubenmaximaal60 kuubper
uur.Eenreinwaterbuffer van50kubieke
meterwatetvangtpieken op.Elke36tot48
uur worden defilters gespoeld metluchten
water uiteenapartebuffer voorspoelwater.
Deinstallatieproduceertjaarlijks zo'n
300.000kubiekemeter proceswater.

Sportcentrum De Scheg
AKZONobel,wereldwijd bekend alsproducent vanorganischeperoxiden dieworden
gebruikt bijhet maken van kunststoffen,
gebruikte ophaar locatieinDeventer altijd
drinkwater alsproceswater.AKZONobel
gebruikt water omdezeerbrandbareen
explosieveorganischeperoxiden te verdunnen,zodatzeveiligvetwetkt kunnen worden.In 15199 kwamenAKZONobelende
toenmaligeWaterleiding Maatschappij
Ovetijssel voorheteerstmetelkaat in
gesprekoverdemogelijkheid bronnen op
het terreinvanAKZONobel tegebruiken
voordeproductie vanptoceswater.Twee
bronnen werden uiteindelijk beschikbaar
gesteld aanVitensIndustriewater:éénbron
diecontinu 60kubiekemeterperuur kan
leverenenéénalsreserve.Het opgepompte

water uitdebronnen isvangoedekwaliteit,
maarmoet wotdenontdaan vanijzer en
mangaan.Dezestoffen kunnen deinstallatiesenhetproduct vanAKZONobelvervuilen.Inhet ergstegevalkunnen deze stoffen
alskatalysator werkenenzozelfseenexplosieveroorzaken.Deluchttoevoet,nodigvoor
deontijzering enontmanganing, wotdt
daaromcontinu gemonitord door Logisticon
WaterTreatment. Ditbedrijfbouwde installatieenneemt ookhetonderhoud enbeheer
voorhaar rekening.
Eenlitet opgepomptgtondwatet bevat
ongeveet4mgijzet.Het mangaangehalte is
0,35mm enhetammoniumgehakeis1,1
mg.DepH varieertvan7,1 tot7,5.Deonthardingsinstallaties vanAKZONobelzelf

Voorsport-enrecreariecenttumDe
ScheginDeventer bouwdeVitensIndustriewatet insamenwetking met Hellebrekers
Techniekeneennieuw watersysteem dat het
drinkwaterverbruik vanDeSchegmet75
procent vermindert.Jaarlijks verbruiktDe
Scheg56.000kubiekemeterwatet.Hetovergrotedeeldaarvan komt voorrekeningvan
hetzwembad endeijsbaan waaroverDe
Schegbeschikt.Hetzwembad heeft jaarlijks
30.000kuub nodig.Inplaats van dtinkwater
hiervoor tegebruiken,wordtditnu op 35
meterdiepteuit debodemgepompt.Dit
zuurstofloze waterwordt metbehulpvan
nanofilttatie ontdaanvanijzer, mangaan,
zwevendestoffen, bactetiënenvirussen.
Voordeijsbaan wordtinhet nieuwe
watersysteem wateruiteenvijver ophet

DeMBR-installaticbijDeScheg.De^rotelinkerbuisopderecliterfotoisvoordencmojiltratie.deweerechterbuizenvormendeRO-installatie
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DetailUF-mstallatiebijLambWestonMeijer(foto's:PaulBlom).

eigenterreingebruikt. Dekoelinstallatie van
debaangebruikt 8.000kuub perjaar. Het
vijverwater wordtgefiltreerd en chemisch
behandeld omvervuilingvandekoelunit te
voorkomenenkalkafzetting teminimaliseren.Devijver wordt weeraangevuld met
regenwater.
Dedweilmachines,goedvooreenverbruik vanbijna 3.000kuub warm waterper
jaar,krijgen inhetsysteemdatVIWontwierp wateruit eenbuffer met gezuiverd
zwembadwater. Ditwater isalwarmen
wordtdoormiddelvanomgekeerde osmose
vanvrijwel alleverontreinigingen enchloor
ontdaan.Daarna wordt hetnogdertiggradenopgewarmd voorgebruik indedweilmachinesdieereennieuwe toplaagmee
aanbrengen ophet ijs.Hetzachtere water
draagtbijaaneenhogere ijskwaliteit.VolgensVitensIndustriewater heeft dit 'ultraijs'alvooraansprekende toptijden bij wedstrijdschaatsers gezorgd.
Ookhetspoelwater dat wordt gebruikt
omdezandfilters vandezwembadzuivering
tespoelen,wordt hergebruikt. Het wordt
opgevangen ineenspeciaalhiervooraangelegdebuffer enwordtdooreenfiltermet
meerderelagengezuiverd.Een automatische
desinfecteerinstallatie bewaaktdit schone
spoelwater voorrdurend enstuurt zonodig

Lamb Weston Meijer
VoedingsmiddelenbedrijfLambWeston
Meijermaaktgebruik vaneendoorVitens
Industriewater ontworpen engebouwde
waterbehandelingsinstallatie voorhetproducerenvanzuiverdrinkwater. Het wereldwijd opererende voedingsmiddelenbedrijf
namin2000 aardappelverwerkingsfabriek
VriezoinOosterbierum over.VoorhetwasUF-installatiebyLambWestonMeijer.

sen,transporten enblancheren vandeaardappelsheefr defabriekjaarlijks 360.000
kubiekemererdrinkwater nodig.Daaruit
wordt 340.000kuub proceswarer geproduceerdengeloosd.Doorhetgebruikteproceswater nietmeer telozen,maaropnieuwop
tewerken tordrinkwater, isdedrinkwaterinnamegereduceerd tot 110.000kuub.
Hergebruikreproceswater wordtgezuiverdmet behulpvananaèrobischebiologischezuivering,gevolgddooraë'robischezuivering.De waterbehandelingsinstallatie
verwerkt heteffluent uitdeaë'robischezuiveringvervolgensviaeen ulrrafiltratiemembraanenomgekeerdeosmose(RO)totROpermeaat.Dit permeaat wordtdooreen
UV-insrallatiegedesinfecreerd tot drinkwater.Opdezemanier wordt250.000kuub
water hergebruikt. Hiermeeisdewaterhuishoudingvandeaardappelfabriekgeoptimaliseerd.VirensIndustriewater onderhoudr
enbeheertdeinstallaties opafstand.Ditis
mogelijkevanwegeeenhogegraadvanautomatisering.
Behalvedeprojecten dieviaeenBOOcontract verlopen,rreedtVIWookalsadviseurop.Indatgevalinvesteert deklantzelf
ineenwaterbehandelingsinstallatie en
maaktzozijn eigenproceswater,f
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