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Desinfectie van
water voor de
voedingsindustrie
blijft maatwerk
Devoedingsindustrieworsteltmetdesinjectie.
Voorelkesituatiezijnoplossingendenkbaar,
maardiehebbenallemaalookminpunten.
Goedkopetechniekenalsdoseringvanchemische
desinfectiemiddelengevennevenproductvormingendusmilieubezwaren.Alternatievenals
membraanfiltratie o/productievanbiologisch
stabielwaterlijken(te)kostbaar.
Desinfectie staat vooralindebelangstellingdoordeinteressevoor waterhergebruik,
maar inhet licht vanpreventieve maatregelentegen Legionellaisvooralde desinfectie
vankoelwaterdeafgelopenjaren weer actueelgeworden.Datblijkt bijvoorbeeld uitdiscussiebinnen deNetwerkgroep VoedingsindustrieenWaterdieKiwaIndustrieen

Watersindsseptember 2003voordesector
organiseert.Indiegroepwisselen tiengroterevoedingsindustrieën onderling ervaringen uit.
Koelwater
Opdit moment bestaatgeen ultieme,
universeel toepasbare desinfectiemethode
voordevoedingsindustrie;daarvoor isde
praktijk tedivers.Bijkoelwater iser bijvoorbeeldeengrootonderscheid tussen doorstroomkoelingenrecitculatiekoeling.Om
groeivanLegionella in circulatiekoelsystemenofafname vandewarmteoverdracht in
doorstroomkoelers tevoorkomen isdesinfectienoodzakelijk. Depraktijk laatdaarvoor
verschillende oplossingenzien,zoalscontinuedoseringvanchloorbleekloog ofschoksgewijze doseringvan waterstofperoxide.
Voordesinfectie vankoelwaterwordt voor-

namelijkgebruikgemaakt van chemische
desinfectiemethoden, maardatgeeft milieubezwaren vanwegedevormingvan bijproducten.Daarombestaatveelbelangstelling
voornieuwe,niet-chemische alternatieven,
maaroverdeeffectiviteit daarvan isnog
onvoldoende bekend,bijvoorbeeld alshet
gaatomdeeffectiviteit tegen legionella.Dat
geldt nietalleenvoorrelatiefnieuwe (fysische)desinfectietecnieken, maarookvoor
conventionele chemischemiddelen.Nader
onderzoek naardeeffectiviteit van desinfectietechnieken tegenLegionellalijkt daarom
noodzakelijk.
Proceswater
Voordesinfectie vanproceswater, bijvoorbeeld omdat sprakeisvanwaterhergebruik,zijn chemische desinfectiemiddelen
nietaltijd goedtoepasbaar: bijproducten

Desin/ectiedoormiddelvanmembraanfiltratieofultraviolettestraling:bovendepilot-MBRmMaasbommel,onder
deonlangsingebruikgaxomenVV-reaaorvanVWNmAniiji.

Duurzaam waterbeheer
DeVerenigingvoordeAardappelverwerkendeIndustrie(VAVI)zoektmanierenom
invullingtegevenaanmaatschappelijkverantwoordondernemenindeaardappelverwerkendeketenenconstateertdatduurzaamwaterbeheer daarbij een belangrijk
aspectis.SamenmetKiwaIndustrieen
WateronderzoekendeVAVI enhaarleden
watdemogelijkheden zijnvandetechnologischeontwikkelingen inwaterzuiveringsprocessenvandeafgelopenjarenenwatde
opgedaneervaringen met membraanfiltratieopleveren.Hetgebruikvanmembraanfiltratietechnieken begmtookindezesectorinmiddelsopgangtekomen,maarde
ervaringenermeezijn nietaltijd positief
HetisvoordeVAVIdevraagófenzojaop
welkewijzeinzetvan membraanfiltratie
eenbijdrage kanleverenaanduurzaam
waterbeheer.Tijdensditonderzoekkomen
aspectenaandeordealsalternatievebronnenvoorproceswater,hergebruikvan
water,innovatievetechniekenvoorstikstof-enfosfaatverwijdering uit afvalwater
enduurzameafzetvanrestproducten(slib).
Deeerstefasevanhet onderzoeksprogramma(diversebureaustudies)wordtmedio
mei2005afgerond.
Voormeerinformatie:
CeesvanRij(0113)23 31 82.
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KiwaIndustrie enWater
Kiwazagdeafgelopenjaren hetaantalonderzoeksprojecten enkennisdiensten ophetterrein
vanwatervoordeindustriesterkstijgen.Hetinstituut verwierfzicheenstevigepositiebijhet
bedrijfsleven enbranche-organisaties.Totdusverwerdenonderzoek-enkennisdienstengeleverddoorKiwaWaterResearch.OnderdenaamKiwaIndustrieenWaterwilKiwadeindustrie
(nog)betetvandienstzijn.Denieuwenaamdoetookmeerrechtaandespecifiekeexpertisedie
aanwezigisomdeindustriemetkennisvandiensttezijnbijallemogelijke watergerelateerde
vraagstukken.
KiwaIndustrieenWaterwerktrechtstreeks voordeindustrie,maarlevertookdienstenaan
waterbedrijven diebehoefte hebbenaanspecifieke kennisopindustrie(water)gebied omhun
eigenklantenvandiensttezijn,bijvoorbeeld alszijmeerwillenwetenoverdevoorzieningvan
demiwater,proceswater,koelwater,stoomofketelwateraanindustriëleafnemers.Maarookop
hetgebiedvankoude-/warmteopslag ofvraagstukkenop(geo)hydrologischgebied,waterkwaliteiteneffecten opgezondheid enmilieu,emissie-eisen,inhoudelijke ondersteuningbijvergunningaanvragen of-verlening,hergebruikenLegionella.
Naastbilateraleopdrachten voertKiwaIndustrieenWatercollectiefcontractonderzoek uit
voorbrancheverenigingen ofgroepen vanbedrijven,veelalvanprecompetitieveaardenregelmatigmetsubsidieofparticipatievanoverheden.Ookbiedtheteenplatform voorkennisuitwisselingenhetopbouwenenonderhouden vanrelaties.Hetfaciliteert bijvoorbeeld debeslotennetwerkgroepen'Voedingenwater'en'Chemieenwater'.
Voorbeeldenvanlopendeonderzoeksprojecten zijn:
het insamenwerking meteenbranche-organisatie uitvoeren vaneenmeerjaren onderzoeksprogramma omdepotentievanmembraantechnologie voordezebranchevastte
stellen;
hetondersteunen vaneendrinkwaterbedrijf bij deoptimalisatievandediverseindustriewaterinstallaties diehet inbeheerenonderhoud heeft;
hetinhet kader vaneensamenwerkingscontract meteenchemischconcern op afroep
leverenvanspecialistische kennisenervaringopwatergebied.
KiwaIndustrieenWaterwerkrhierbij somsnauwsamenmetanderekennisinstituten, universiteiten,adviesbureaus,leveranciersenaannemers. '

'Legionella in
proceswater'
OpgrondvandeArbeidsomstandighedenwet
zijn beleidsregelsontwikkeldomgroeien
verspreidingvanLegionellatebeheersen.Indeze
wet,dieop1januarivanditjaarvan krachtis
geworden,staanregelshoeomte^aanmet
proccswaterinstallaties.Detekstvandewet
roeptveelvragenop.Dezeenanderevragen
komenaandeordetijdensdepraktijda^j
'Legionellamproceswater:preventieenrisicobeheersing'op16decemberinUtrecht.
Jaarlijks ontvangen GGD'songeveer250
meldingen vanLegionellose.Naar schatting
bedraagt hetaantal besmettingen met
Legionella hiervan eenveelvoud. Bedrijven
enorganisaties zijn daarom verplicht kritisch tekijken naardekwalireitvanhet(procesjwaterdatzijinhun watersystemen
gebruiken enwaarbij vernevelingkanoptreden.Dezeregelszijn gebaseerd opde
Arbeidsomstandighedenwet. Deregelsgeven
aan hoedekoeltorens, luchtbevochtigingssystemen enoverige proceswatersystemen
onderhouden enbeheerd moeten worden.
OpdepraktijkdagvanVermandeStudiedagen komen specialisten en vakgenoten
aanhetwoord overhetbeleidendetoepassinghiervan inde praktijk.

Voormeerinformatie:RonaldHopman(030)6069638.

kunnen hetwaterongeschikt makenvoor
gebruik.Bijgebruikvanchloorgaat het dan
omdevormingvantrihalomethanen, bij
ozonisvooralbromaatvorming eenaandachtspunt.Desinfectie met membraanfiltratieofultraviolette stralingisaantrekkelijk, maardaarbij isdebiologische stabiliteit
vanhetwateressentieel.Doornagroeiof
herbesmetting kanandersalsnogeenmicrobiologischprobleem ontstaan.
Datdevoedingsindustrie worstelt met
hetonderwerp desinfectie bleekookuiteen
workshopdiedeNetwerkgroep afgelopen
zomer verzorgde.Vooriederesituatieis
momenteel weleenoplossing denkbaar,
maarmetdenodigekanttekeningen. Goedkopetechnieken (doseringchemische desinfectiemiddelen) kennenbezwarenvoorhet
milieu vanwegenevenproductvorming, terwijl alternatieven zoals membraanfiltratie
enproductie vanbiologisch stabielwater(te)
kostbaar lijken.Voorelkesituatie moetde
afweging opnieuwgemaakt worden:welke

desinfectiedoelen moeten wordengehaald
(watzitinhetwaterenwelkeeisen worden
aanhetwatergesteld),met welke technieken
isditmogelijk enwatzijn dekosten?Bijde
discussiewerddan ookgeconcludeerd dat
desinfectie inallegevallenmaatwerk is. *"
Voormeerinformatie:
FrankOesterholt(030)6069575.

Dedeelnemer leerteenbeheersplanvoor
risico'sopgroeivanLegionellaenverspreidingervanoptestellenenintepassen inde
bedrijfsvoering, 'sMiddags volgen workshopsomervaringen met collega'suit te
wisselen. <f
Voormeerinformatieoverdeorganisatie:
MaaikeDijkstra[070)3789683,
overinhoudelijkezaken:
IdirhBeljaars(070)37893 88.

Themanummer over riolering
Heteerstenummervan2005,datop14januariuitkomt,staatvooreenbelangrijk deelinhet
tekenvanderiolering.VooruitlopendopdeRIONED-dagbeginfebruari besteedtderedactie
onderandereaandachtaandeverbrederioolheffing, hetafkoppelen vanregenwater,maatregelentegenlokalewateroverlast,riooloverstorten endestandvanzakenrondderioleringinhet
buitengebied.
Mochtueenbijdragewillenleverenaanditthemanummer,laatditderedactiedan tijdig
weten,bijvoorkeurvoor17december.Wetenschappelijkebijdragen voorderubriek Platform
dienenop10decemberbinnentezijn.*
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