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KIWA-SYMPOSIUM ' B E R E I D I N G VAN PROCESWATER I N DE

Heineken kiest voorbrak water!

INDUSTRIE: LOW-COST EN HIGH TECH?'

Debrouwerij vanHeineken inZoeterwoudeheeft eenjaarlijkse waterbehoefte van
zo'nvijfmiljoen kubiekemeter.Wanneer
hetomdergelijke hoeveelhedengaat,loont
hetalsneldemoeiteomdeverschillende
mogelijkheden goedmetelkaar tevergelijkenophetpunt vankwaliteitenkosten.Jaco
BakkervanHeinekenginginopdetoekomstigescenario'svoor proceswaterbereiding
bijdebrouwerij.Hoeweldenaamvande
locatieandersdoetvermoedeniszoetgrondwaterinZoeterwoudenauwelijks voorhanden.Waarindehuidigesituatie drinkwater
wordt ingekocht enverdergezuiverd tot
proceswater,wordtvoordetoekomst
gedachtaanoppervlaktewater,B-waterof
brakgrondwater alsbron.Vooraldezelaatstebronkanalseenrelatiefnieuw alternatiefworden gezienincombinatie met het
brakgrondwaterconcept. Ditconcept iseen
nadereuitwerking vande'zoethouder'die
doorJoostKappelhofvanKiwaisontwikkeld
inhetkadervanhet bedrijfstakonderzoek
voordedrinkwaterbedrijven enmet enthousiasmedoorHeinekenontvangen. Heineken
startdaaromeen haalbaarheidsonderzoek,
schrijft eenstartnotitieMERendienteen
vergunningsaanvraag invoordetoepassing
vanhetbrakgrondwater concept.

Industriezoektnaar
alternatiefproceswater
Deindustriestelteenvoudigeeisenaanhetproceswater:hetmoetgoedzijnengoedkoop.Inhetverledenkonaan beideeisenwordenvoldaandoordewinningvangrondwatereneenaandebehoejten
aangepastezuivering.Maardelaatstejaren ishetallemaalwatmgewikkeldergeworden.Inhet
kadervandeverdrogingsbestrijdingwordtdewinningvangrondwaterdoordeoverheidontmoedigd.
Datgebeurt enerzijdsdooreenstringentervergunningenbeleid,enanderzijdsdoordeintroductievan
eenmilieuhejjmg opdewinningvanzoetgrondwater.Hetligtvoordehand,datdeindustrie uitkijkt
naaralternatieven.DaaroverhandeldehetsymposiumdatKiwaop7maarthieldinhetWaterhuis
inNieuwegein.
Datdebereidingvanproceswater inde
industriemomenteel sterkindebelangstellingstaat,bleekuit hetaantaldeelnemersaanhetsymposium.Dezaalwasmaximaalbezetmet 140deelnemersendegrote
belangstellingvormdedeaanleidingom het
symposium op4apriljl. teherhalen met
hetzelfde programma.Dedeelnemersvertegenwoordigden devoedingsmiddelen- en
chemische industrie, waterleidingbedrijven,
leveranciers vanapparatuur eninstallaties,
ingenieursbureau's en kennisinstituten.

Klassieke grondwaterzuivering
Nadeinleidingdoordedagvoorzitter,
SjefErnesvanE-WaterGroup,overvisie,
strategie,kostenontwikkelingen enwater-

bronnen voordebereidingvanproceswater
kwamdeeerstelezingvanHenkBrinkvan
Kiwa.Hijrichttezichopdeklassiekegrondwaterzuiveringensteldevast,datondanksde
meerdanhonderdjaarervaringbijdebehandelingvangrondwater tochnogdenodige
problemenoptreden.Circa80procentvan
dezeproblemen isoptelossenmet bestaande
kennis terwijl voordeandere20procent
innovatiesnodigzijn,zoalsadsorptieve
ontijzering.Metbehulphiervan kaninsommigegevallendeontijzering sterk verbeterd
wordenenkunnen veelhogere filtratiesnelhedenbereiktworden.Ookmembraantechniekenlijken interessant tewordenvoorde
grondwaterzuivering, maarvooralsnogop
eenbeperktaantallocaties.

Het brak grondwater concept
JoostKappelhofvanKiwabelichttede
achtergrond enstandvanzakenbijdeontwikkelingvanhetbrakgrondwaterconcept.
Hetideeisgebaseerdopdewinningvanbrak
grondwater,waartegendenodigeaversie

Hetsymposiumtrokzoveeldeelnemers,dathetdezeweekwerdherhaald.
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bestaatvanwegedeingewikkeldeendurezuivering.Maardoortoepassingvanomgekeerde
osmoseophetonbeluchtebrakgrondwater
bijeenlagerecovery(zo'n50procent)kande
concentraatstroomindebodemwordengeïnfiltreerd. Bijdelagerecoveryisdoseringvan
chemicaliënbijomgekeerdeosmoseniet
nodigwaardoordemogelijkheden voordiepinfiltratie vanhetconcentraatsterkgroeien.
Uitonderzoekblijktdatditconcepteconomischkanconcurrerenmetconventionele
zuiveringvangrondwater.Dargeldtzelfs
wanneerdegrondwaterbelasting buiten
beschouwinggelatenwordt,diewelopzoet,
maarnietopbrakwatervantoepassingis.
Ookuitmilieu-oogpunt bestaanweinig
bezwaren.Hetconceptkanmogelijklokaal
helpendeverdrogingtegentegaan.Welis
nogonderzoeknodignaarderegelgeving,de
vergunningverlening,dehydrologischeaspectenendetechnischemogelijkhedenvoor
diepinfiltratie vandeconcentraatstroom.

Problemen rond membraanfiltratie
AleidDiepeveenvanBètaWater vertelde
vervolgensoverdeervaringen met productie
vanindustriewater uit oppervlaktewater.
Sindsjuli 2000levertBètaWater proceswater
aanNORITinKlazienaveen.Hetproceswater wordt uitoppervlaktewater geproduceerdmet membranen waarbij denodige
problemen optraden.Dewaterkwaliteit van
hetoppervlaktewatet varieertveelsterker
dan verwacht.Onder anderedoordezevariatietradsterkevervuilingvandeomgekeerde
osmosemembranen op.Vooral biofouling
heeft ertoegeleiddatfrequent teinigenvan
demembranen noodzakelijk wasmetals
gevolgdatderetentiesafnamen. Dit leidde
uiteindelijk tot vervangingvaneenaantal
membranen.AleidDiepeveenriepdeaan-

Klant:
• veilig product
Directeur/
corporate niveau:
• groen imago

Technoloog:
• problemen met
• huidig systeem

Overheid:
• anti-verdroging
• reductie lozingen

Plantmanager:
• productie uitbreiden
• kosten reduceren

Laboratorium:
• bronkwaliteit verslechterd
• Legionella

Bijdewatermanagerkomenveelwenseneneisenterecht.

wezigenop,ommeerdan inhet verleden
metelkaarsamen tewerkenenkennisen
ervaringuit tewisselen omditsoortproblemen optelossenofzelfstevoorkomen."We
vernemen welsteedsallesuccesverhalen,
maardeproblemen diezichkunnen voordoenkomen maarzelden voorhet voetlicht
enblijven dus onderbelicht".

Membranen en UV
Datvervuilingvanmembranen niet
alleenbijNorit isgeconstateerd, werdbevestigddoorErwinBeerendonkvanKiwa.Hij
ginginopeenaantaloorzakenvandevervuilingendemogelijkheden voorhetvoorkomen,waarnemen enoplossen vandievervuilingsproblemen.Uitdepresentatie bleek
dat momenteelopvelelocatiesendoorvele

}acoBakkervanHeinekenpresenteerdeeeneigenvisieopwaterkwaliteit.
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bedrijven onderzoek wordtverricht naar
membraanvervuilingenhet vootkomen
daarvan.
Naastmembraanvervuiling vertelde
Beerendonk ookovereenaantal ontwikkelingenophetgebied vanUV-desinfectie.De
ontwikkelingen opgebied van lamptechnologieendeafdoding vanpathogènemicroorganismen leidenertoedatUVkan worden
ingezetalsdesinfectietechniek die nagenoeg
allemicro-organismen goedkan inactiveren.
Ditbiedtmet namemogelijkheden voorde
bereidingvandrinkwater ofproceswater dat
aandrinkwatereisen moet voldoen.

Kringloopsluiting bij BASF
Antwerpen
Delaatstesprekeruitdeindustrie was
JanLangensvanBASFAntwerpen.Hij verteldeoverdeverschillende watersoorten en
-bronnen diedoorBASFworden ingezetvoor
productkoelingenindeprocessen.Als
gevolgvanwaterkringloopsluiting konhet
specifiek proceswatergebruik systematisch
verminderd worden.Voordeverderetoekomstwordtoverwogendemiwater teproducerenviaomgekeerdeosmose,uitgaande
vanbrakhavenwater.Hiervoor loopt echter
eersteenproeftraject vandriejaar omde
mogelijkheden teonderzoeken enpraktijkproblemen tevoorkomen.Ookwordt
gedachtaanuitbestedingvandewaterproductiedoormiddelvaneenBOO-overeenkomst.

Scenariostudies
TenslottegingRonaldHopman van
Kiwainopdeptoblemen vandewatermanager enmogelijkeoplossingen daarvoor.
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Eénvandeoplossingen betreft eenscenariostudie waarbij alternatieven voor bronnenenzuiveringrenbehoevevanproceswaterwordenvergelekenengewogenop
crireriazoalskosren,kwaliteit enmilieu.Een
dergelijke scenariostudiegeeft dewatermanager eeninstrument inhanden om
zoweldezakelijkealsdetechnische belangengoedaftewegenenstapsgewijze een
onderbouwde keuzerekunnen maken.Dir
doorKiwaontwikkelde instrumenr kanwordengebruikt inallesituaties waarineen
waterbehoefte moer worden afgestemd opde
mogelijkheden endewensen binneneen
bedrijf, ongeachtdeschaal.Daarnaastgaf
Hopman enkelevoorbeelden van hergebruik
endoorleveringvanwaterindevoedingsmiddelenindustrie, waarbij opvieldatbij
eenBelgischbedrijfhergebruik van afvalwaterisgerealiseerd terwijl in Nederland
hergebruik vanafvalwater 'not-done'isvanwegehetnegatieveimagodataan afvalwater
kleeft.

Vraagteken wordt uitroepteken!
AanheteindevandedagleiddedagvoorzitterSjefErneseendiscussieinmet de

vraagofhetvraagteken achter "low-costen
high tech?"vervangen konworden door
eenuitroepteken. Ofistoch sprakevan
"high-cost enhigh-tech"en/oflow-cosren
"low-tech"?Demeningen overdirvraagsruk waren verdeeld vanwegede problemen
mervervuilingbij membraanfiltratie.
Iedereen washeterechterovereensdarmer
deaandacht die hieraan besteed wordt door
zowelleveranciers,gebruikers alskennisinstituten enuniversiteiten hetvraagteken
oprermijn vervangen kanworden door een
uirroepreken. Indar lichtwerden ook
diversepleidooien gehouden omdekennisontwikkeling]waarmogelijk tedelen
entekomen toteenIndustrieWater platform. Ditinitiatiefzaldoor Kiwaverder
worden uitgewerkt.

Wandelgangen
Indewandelgangen vanhet symposium
vielenenkelezaken op.Hetmeest besproken
werdhetbrakgrondwarerconceptende
keuzevanHeinekenomditvoorZoeterwoudenaderuitteweiken.Menigeen uitteenige
scepsisoverdebereidheid vandeprovincie
omdaarvoorvergunning teverlenen,maar

devisiedieaanhetconcept ten grondslag
ligtontmoette veelwaardering.Maardergelijkevisiesleiden totniets wanneer her
bedrijfsleven nietdedurftoont ometook
daadwerkelijk meeaandeslagtegaan.
Datrond derradirionele grondwarerzuiveringnognieuwe,veelbelovende onwikkelingen konden wordengemeld,kwamvoor
veeldeelnemersalseenverrassing.Waarderingbestond voorhet exposévanAleidDiepeveen,omdat daarmeedeneigingomaan
membraanfilters welhaast bovenaardse
eigenschappen roereschrijven endeogente
sluitenvoormogelijke belemmeringen werd
doorbroken.
Descenariostudies vanHopman lekenin
eendiepgevoeldebehoefte tevoorzien.Conclusiekanzijn,datdekennisdievoorde
Nederlandsedrinkwatersecror indeafgelopendecennia isontwikkeld,ookvoorproceswarerenindusrriewater nuttig kan worden
aangewend eninelkgevalleidt tot 'lower
costsandhigher tech', *~
Erwin Beerendonk
Geert Vinke

advertentie

STERLING BERKEFELD beschikt over meer dan 100jaar ervaring in het bruikbaar maken van
het beschikbare water. Voor afvalwater- en proceswater toepassingen maakt Sterling Berkefeld
gebruik van het innovatieve schijvenfilter. Het gepatenteerde Berkal Disk-Filter combineert de
voordelen van een oppervlakte- en dieptefilter.

Voordelen
Filterfijnheid eenvoudig te wijzigen (range 10- 400 urn)
Minimaal spoelwaterverbruik: 0,5 - 1 %v/d filtraat hoeveelheid
Ononderbroken filtraatstroom, ook tijdens het terugspoelen
Modulair systeem, eenvoudig uit te breiden
Onderhoudsvriendelijk
Laag drukverlies

Vervuild water

IUI

Filtraat

Breed toepasbaar in diverse industrieën:
Chemische industrie
Elektronica industrie
Kunststofindustrie
Voedingsmiddelenindustrie

Glasindustrie
Automobielindustrie
Metaalindustrie
Textielindustrie

Neemt ucontact met ons op.
Uw contactpersoon: Dhr. G. Snijders,
Tel.: 0251-272 810, Fax: 0251-270 659,
E-mail: g.snijders@berkefeld.de Internet: www.sterling-berkefeld.com
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