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A/b. ï:
U/aterkriucjIoopsliutmcj krijgtsteeds meeraandacht. Herverregaandverbeterenvan de industriële
waterhuishouding,oftewel dewaterkrin^loopsluitin^,vormteeninteressanteontwikkeling,omdatze
leidttotkostenbesparingencnussiebeperking.HetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheeren
Afvalwaterbehandeling (RIZAj^ajvorujjaarhct WerkboekKriiigloopsluitiiKj uit.Hierin beschrijft
liethoemenwaterkmyloopsluitiiiq indepraktijk kanaanpakken.
Delaatstejaren heeft inhet industrieel
waterbeheer eenverschuiving plaatsgevonden
vandediscussierond waterkringloopsluiting.
Enkelejarengeledenwerdnoggediscussieerd
overdevraagofwaterkringloopsluiting inde
industrie toteenpotentiëlereductievanhet
waterverbruikzouleiden.Momenteelismen
ervanovertuigddatkringloopsluitingbijde
industriekansenheeft.Devraagisechternog
hóekringloopsluiting bereiktkanworden.
Dezeverschuivingistekenendvoordeontwikkelingendiemomenteel inhet industriële
waterbeheergaandezijn.Dezeontwikkelingen
hebben temakenmeteengroterwordend
bewustzijn vanwateralsgevolgvan bijvoorbeeldstijgende waterprijzen, het terugbrengenvanverontreinigingen, detoenamein
kostenvooreindzuiveringenhetvoorkómen
vanenergieverhezen.
Bijwaterkringloopsluiting wotdtgestteefd
naareenvergaandeverbeteringvandeindustriëlewaterhuishouding.Ditkanbereikt
wordendoortezoekennaaroplossingen dietot
ophedennietgebruikelijk waren.Waterkringloopsluiting,ookvaakkringloopsluiting
genoemd,iseigenlijkeenveranderingsproces,
datuiteentechnischgedeelteeneenmanagementgedeeltebestaat.Bijhettechnische
gedeeltewordendewaterstromen inkaart
gebrachtenis(proces)technische kennisnoodzakelijk.Bijhetmanagementgedeelte komen
niet-technologischezakenalshetcreërenvan
draagvlakenbeslissingsbevoegdheid omde

hoekkijken.Zonderbetrokkenheid vanhet
managementzaldekansvanslagenvankringloopsluitingnietgrootzijn.
Inbedding inhet waterkwaliteitsbeheer en preventie
Bijkringloopsluitinggaatheteromdelange-termijn-gedachtevasttehoudenente
investerenindetoekomstige bedrijfssituatie,
tengunstevaneenverbeterdewaterhuishoudingenvaneenverbeterdinzichtindeprocesvoering.Alswaterkwaliteitsbeheerder kan
meninstekenopdeaspectendieinhethuidige
waterkwaliteitsbeleid wordengenoemd.Erkan
bijvoorbeeld binnen het bedrijfsmilieuplantraject (BMP)endevergunningverleningaandachtgevraagdwordenvoor kringloopsluiting
dooreenhaalbaarheidsstudie voortestellen.
Borgingvandeverbetetdewatersituatie ineen
milieuzorgsysteem isookeen mogelijkheid.
Daarnaastwordenbinnen het'doelgroepenbeleidindustrie'strategische componenten
genoemd,waarvankringloopsluiting eréénis.
Tevensvormtkringloopsluitingeenoplossing
voordedunwaterproblematiek waarmeeveel
waterbeheerders temakenhebben.
Voordelen voor de industrie
Vanuithet(economisch)perspectiefvande
industriebiedtkringloopsluitingookkansen.
Naarverwachtingzullendewaterprijzen inde
toekomststijgen. Indienhet waterverbruik
vermindert,zullendewaterkosten minder
hardstijgen.Ditiseeneconomischereden,

Hetstappenplanomtekomentotkringloopsluiting.

maarerkanookgedacht wordenaanverdrogingsbestrijding enaanuitbreidingvande
productiecapaciteit.
Indiendewaterkringloopvooreendeel
geslotenisenhetbedrijfgebruiktwatermeteen
verhoogdetemperatuut,kanhetbedrijf(doordatminderwatetopgewarmddientteworden)
energiebesparen.Daarnaastzalhetzozijndat
metkringloopsluitingmeerinzichtverkregen
wordtindewatergerelateerdeproductieprocessen.Dezekunnendanverbeterdworden.Bovendienzaldehydraulischebelastingvandezuiveringsinstallatieverminderdworden,watkan
leidentoteenbeterezuiveringsprestatie.
Werkboek encases
HetRIZAenTNOMilieu,Energieen
Procesmnovatie(TNO-MEP)hebbeninhet
verledenveelervaringopgedaanmetwaterkringloopsluiting indeptaktijk.Zozijncases
uitgevoerd inverschillende industriële
branches,zoalschemie-,papier-,textiel-,galvano-envoedingsmiddelenindustrie.Dehieruitvoortgekomen kennisisdoorRIZAen
TNO-MEPgebundeld inhetWerkboekKringloopsluiting.Hetdoelvanhetwerkboekisuiteindelijk tekomentoteenreductievanhet
industrieelwaterverbruik endeindustriële
emissies.Dedoelgroepenzijn industrie,waterkwaliteitsbeheerders enadviesbureaus.De
tweebelangrijkste onderdelenuithetwerkboekzijn hetstappenplan endeinstrumentenbibliotheek.
Stappenplan
Het'werkboekkringloopsluiting'gaatuit
vanvijfstappen(afbeelding i).
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Stap iVoorbereiding
Debelangrijkste doelstellingvandeeerste
stapishetverkrijgen vandraagvlakeninteressevanallebetrokkenenenpartijen binnenén
buitenhetbedrijf Dezemensendienen(na
intern beraad)alsgezamenlijke projectgroep
bijhetproject aanwezigtezijnendienenop
éénlijn tezitten quabeeldvorming.Pasals
menallemaalhetzelfde beeldheeft, kanmet
devolgendestapbegonnen worden.

InéénvandedoorRIZAuitgevoerdepraktijkcases blekendeonderzoeksafdeling (de
initiatiefnemer) endemensenopdeproductieinstallatieopeenanderelocatieheel
andereideeëntehebbenoverwatermanagement.Daarnaastzatdeuirvoerdervan
hetproject (eenadviesbureau)ookniet
helemaalopéénlijnmethetbedrijf Watin
tweebijeenkomsten hadmoetengebeuren,
kosttenuzestotzevenbijeenkomsten (met
zespersonen).

Stap2Analysevandewaterhuishouding
Uireraard kanmende waterhuishouding
nietoptimaliseren alsmennietweetwelke
processtromen waarlopen,hoegrootzezijn
envanwelkekwaliteitzezijn.Metandere
woorden:dewaterhuishouding moerinkaart
gebrachtworden.Dezeanalysekandoorhet
bedrijfzelfuitgevoerd wordenoferkaneen
adviesbureau ingeschakeldworden,datgespecialiseerdisinhetuitvoerenvan bijvoorbeeld
waterscans,waterpinches enquickscans.Daarbijis hetbelangrijk omvangrofnaarfijnte
werkenenhetoverzichttebehouden.Uit
ervaringisoverigensgeblekendatstap2de
meestarbeidsintensieve stapis.

Zondergoedinzicht indewaterhuishoudingbeginjeniets.Deinformatie
omtrent hoeveelhedenenkwaliteitenvan
dein-enuitgaandewaterstromen dientin
voldoendedetailbeschikbaar tezijn.Inalle
RIZA-caseswashetanalysetenvande
waterhuishouding een'eye-opener'.Dit
waseenbelangrijkeschakelinhetovertuigenvanmedewerkersenmanagemenr,
waardoor hetproject kansvanslagenhad.

Uitdeanalysekomteenaantal knelpuntenenkansennaarvoren,diewordenmeegenomennaardederdestap.
Stap3Genereren enbeoordelenvan
verbeteropties
Bijdederdestapishetdebedoelingte
komentoteenlijst metinnovatieve,uitgewerkteenbeoordeeldeoptiesmetvoldoende
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mogelijkheden voorkringloopsluiting.Uitde
knelpunten enkansenuitdevorigestap
wordenopcreatievewijzezoveelmogelijk
opties(dezogenaamde verbereropties)
gecreëerd.

Een(uireencaseafkomstig) voorbeeldvan
eencreativiteitstechniek isomeenbrainstormsessiereorganiseren,waaraan inhoudelijkedeskundigendeelnemenenwaarin
interactietussendedeelnemers meerwaardeheeft. Hetgaatomdurven lostekomen
vandedagelijksepraktijk omzoveelmogelijkideeëntecreeëren.Eenfacilitator speelt
hierineenbelangrijkerol.

Vervolgenswordendezeideeën(verbeteropties)beoordeeldengeselecteerdaandehand
vaneenaantalcriteria,zoals bijvoorbeeld
emissiereductie,kostenenbaten, bedrijfseconomischehaalbaarheid, technische haalbaarheidenbijvoorbeeld invloedopdeproductkwaliteit.Metdemeestkansrijkeoptie(s)
wordtverdergegaan naarstap4(indevotm
vanvoorkeursvarianten).
Stap4Planning en implementatie
Nudevoorkeursvariant bekendis,kan
nauwkeurigomschreven wordenwiewatgaat
doenopwelkmoment.Ineersteinstantie
wordtvastgesteldwelkeresultaten verwacht
wordenenwelkerandvoorwaarden erzijn
(zoalstijd,budget,kwaliteit,organisatie, informatieenwet-enregelgeving).Daarnaworden
deuittevoerenwerkzaamheden ineentijdplanningweergegeven.Alslaatstewordendeze
actiesnatuurlijkdaadwerkelijkuitgevoerd.
Stap 5Borging vande verbeterde situatie
Hetinstandhoudenvandeveranderingen
(dezogenaamdeborging),iseenlasrigonderdeel.Onderhermomvan'zo,dathebbenwe
gehad'ishetverleidelijk omhetprojectte
latenzoalshet is.Omcontinu teblijvenverbeteren isherechteressentieelomdoortegaan.
Bovendienishethetzondeom,naaldiemoeiteentijddieinhetprojectgestoken is,verder
tegaanmetdewaanvandedag.

Hetvastleggenvandegevolgdeprocedure
kanbijvoorbeeld ineen bedrijfshandboek,
eenmilieujaarverslag ofineen bedrijfsmilieuplan.Daarnaastkangekozenworden
voorhetontwikkelenvaneenmilieuzorgsysteemofbijvoorbeeld vooreenenergiewatermanagementsysteem. Ookhetblijven
stimulerenvanhetwaterbewustzijn bijde
medewerkersbehoorttotdeborging.

Instrumentenbibliotheek
VanuitRIZAenTNO-MEPisjarenlang
ervaringopgedaanmetprojectenophetgebied
vanwaterkringloopsluiting.Daaruit isgeblekendathetnietalleenomtechnischekennis
gaat.Deniet-technologischeaspectenzijnzo
mogelijk vannoggroterbelang.Indeinstrumentenbibliotheek, het tweedegedeeltevan
hetwerkboek,wordthieruitvoerigaandacht
aanbesteed.Deinstrumentenbibliotheek gaat
bijvoorbeeld inopcommunicatieveaspecten,
projectmanagement,financiëleanalysesen
creariviteitstechnieken.Daarnaastisinformatietevindenovertechnischezakenalsbijvoorbeeldkentallenoverwaterverbruik, watermanagementpakketten (waterscans,waterpinches
enquickscans)enzuiveringstechnieken.Hier
ligtookeenbelangrijk verschiltussenhet
werkboekenreedsbestaandewatermanagementpakkettenzoalsdievoornamelijk door
adviesbureausaangeboden worden.Zezijnals
hetwarecomplementair aanelkaar;daarwaar
deééndenadruklegtoptechnischeaspecten,
vultdeanderaanmetookniet-technologische
kennis.
Ondanksdatvoorveelbedrijven geldtdat
eenkringloopnooitvoor100procentgesloten
kanworden,gaatheteromom'verdertekijkendanjeneuslangis...!'Kringloopsluiting
biedtkansenvoorhet waterkwaliteitsbeheer
tenaanzienvanpreventieenlange termijn
denken.Voordeindustrieishet interessant
vanwegekostenbesparingalsgevolgvanprocesverbeteringeneenreductieinhetwaterverbruik.

