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ACHTERGROND

BESPARING VAN BIJNA 50 P R O C E N T OP DRINKWATER

WOBzuivertwaterbij
PhilipsinMaarheeze
WaterleidingmaatschappijOost-BrabantheeftvoorPhilipsLighting inMaarheezeeenwaterzuiveringsinstallatieontworpenomhetruwewatertezuiverentotproceswater.Perjaar heefthetbedrijf
400.000kubiekemeterproceswaternodig. Dehe[fthiervanwordtbenutomdeovenstekoelen. Ongeveer 170.000kubiekemeterwaterwordtnuopgepomptuiteigen bronnen,hetresterendedeelisdrinkwater.Doorhetcjrondwatcrtezuiverentotbijnadrinkwaterkwaltteit,kanhetbedrijfzo'u100.000
kubiekemeterdrinkwaterbesparen.
Hetgrondwater wordtgezuiverdop
ondermeerijzer,ammoniumenmangaan.
VolgensYvetteBrekvoort, procestechnologe
bijWOB,kunnen ijzerenmangaan naverloopvantijd voorneerslagzorgeninhetdistributienet, waardoorleidingen dichtslibben
envakerschoongemaakt moeten worden.
Ammonium wordtgenitrificeerd, omdat
dezestofalsvoedingsbron voor mogelijke
bacteriënkandienen.Alsereventueeliets
vanmicrobiologieinhetwater aanwezigis,
kanditéénvandevoedingstoffen zijn voor
eenmogelijke nagroeiinhetdistributienet".
PhilipsLighting mag30kubieke meter
grondwater peruuroppompen(250.000
kubiekemeterperjaar).Indenieuwesituatievervangthetgezuiverdegrondwater
zoveelmogelijk drinkwater. "Eendeelvan
hetgrondwater wordt opgepompt, komt
terecht ineengesloten leidingnet engaatde
fabriek invoorhetkoelenvanovens,waarna
hetwordtgeloosd opeeneigen afvalwaterzuivering.Voorheenwerdditwaterdirectin
hetrioolgeloosd",zegtBrekvoort."Door
ongezuiverdgrondwaterpuurintezetten
alskoelingenhetniettoetepasseninhet
productieproces,iszuiveringnietnodig".
Bijdezeeerstestroom heeft nueen
besparingsprocesplaatsgevonden.Andere
ovenszijn ingezetdieminder watergebruiken.Daarnaast isdedoorstroomkoeling
gewijzigd ineenrecirculatiesysteem, waardoormindergrondwateropgepompt hoeft
teworden.Derecirculatievanditwater
leverteenbesparingopvan100.000kubieke
metergrondwarer.Dezebesparingvan
grondwater maakteenbesparingvaneen
tweededeelstroom mogelijk. Hiermeekan
dusruimte wordengecreëerd omdetotale
waterbehoefte tereduceren enhieruit water
teontrekken vooreenlaagwaardigetoepassing,eenvoordeelvoorPhilipsénvoorhet
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waterleidingbedrijf dateenkleinerehoeveelheidwaterhoeft televerenalsaanvulling.
Eentweededeelstroomvandat grondwaterwordtgezuiverd totbijna drinkwaterkwaliteitenkomteveneensinhetproductieproces terecht.Hetisde bedoelingdat
ditgedeeltevanhetgrondwater,dooraanpassingen inhetproces,zoalsdezuiveringsinsrallatieenhetplaatsenvankoeltorens,
ingezetkanwordenvooranderetoepassingeninhetbedrijf "Deze waterstroom
bestondvoorheenuitdrinkwater. Hiervoor
kanhetgrondwatergebruiktgaan worden
datWOBbijPhilipsLightingzuivert",zegt
Brekvoort.Dederdestroom water,zo'n
10.000kubiekemerer,blijft regulier drinkwatervanWOBdatwordtgebruiktvoortoilettenendouches.

Operationeel
Dewaterzuiveringsinstallatiezaleind
dezemaandoperationeelzijn.Behalvehet
bouwenenbedienenvandeautomatische
zuiveringsinstallatie,isWOBookverantwoordelijk voorhetonderhoudendestoringsdienst.RonBeekmans,hoofd Account
Management bijWOB,vindt hetvanwezenlijkbelangdatwaterleidingbedrijven dehuidigeontwikkelingenopdemarktscherpin
degaten houden."Een waterleidingbedrijf
kanmeerdanhetbestedenvandegrootst
mogelijkezorgaanwinning,productieen
distributievandrinkwater".Sindsanderhalf
jaarheefr WOBeensector Commerciële
zakeninhuis,diezichtoelegt opdewensen
vanklanten.DeafdelingAccountManagementbinnendezesector,beschiktovereen
inventarisatievandegrootsteWOB-klanten:
bedrijven diemeerdan 100.000kubieke
meterwaterafnemen. Zezijn ingedeeldop
gegevensoveronttrekkingvangrond-en
oppervlaktewater éndrinkwaterverbruik.

WOBgingmetenkelebedrijven nawaarde
mogelijkheden liggenvooreventueleleveringvananderewatersoortenofvoorhet
aansluiten vanwaterkringlopen ommeer
drinkwater tebesparen."Zozijn weinMaarheezeterechtgekomen",aldusBeekmans.

Spoelwater
"Webegonnen meteenander bedrijf
dichtindebuurt,een frisdrankenfabrikant,
dievoldoendespoelwateroverhaddatwerd
gebruikt voorhetuitspoelen vanflesjes.Wij
hadden hetplanomdatspoelwaterinte
gaanzetten alskoelingwatervoorPhilips
Lighting.Maarditwaterbleeknietgeschikt.
Debedrijven lagenbovendien teveruit
elkaaromhetproject interessanr temaken.
Bovendien werdhettransport nagenoeg
onmogelijk dooreenspoorlijn diebeide
bedrijfsrerreinen scheidt.Philipswilde nietteminbekijken ofandere mogelijkheden
dezelfde milieutechnische voordelen zouden
kunnenopleveren,waaropWOBeenwaterzuiveringsproject voorstelde".
OmdathetbedrijfinMaarheezeeenonttrekkingsruimte heeft vanniet meerdan
250.000kubiekemetergrondwateruiteigen
bronnen perjaar,ishetzaakdatditwaterzo
efficiënt mogelijk wordt ingezet.WOBheeft
dekwaliteit vanhetwateronderzochrdat
nodigisvoorhetbedrijfsproces enhierop
hetzuiveringsplan gebaseerd.

Groen imago
HenkLenters,'facility manager'bij het
bedrijf, legtdenadrukophetduurzame
karaktervanhethele waterzuiveringsproject."Philipswerkt hardaaneengroen imagoenwiluirstralendathetbedrijfzich sterk
maaktvooreenduurzaam milieu.Eengunstigebijkomstigheid is,datdekostenreductiehogeruitpaktedanwehadden verwacht.
Hetzuiverenvangrondwater toteenredelijkekwaliteit blijkt goedkoper tezijndan
drinkwater laten leveren.Philipsisnuzelfs
instaatom ruim onderdeonttrekkingsnorm teblijven.Debesparingistweeledig.
Teneersteiserminder waternodig,omdat
hetwordtgerecirculeerd.Hierinzitde
grootstebesparing.Indetweedeplaatskost
hetoppompenvangrondwateropeigen terrein,hetlichtzuiverenenvervolgens inzetten inhetproductieproces minder energie
danhetwaterdoorWOB vanuit eengrotere
afstand telatentransporteren",aldusLenters.

Vrije markt
WOBheeft debouwvandezuiveringsinstallatievoorzijn rekeninggenomen.

"Natuurlijk wileenwaterleidingbedrijf zo
veelmogelijk drinkwater blijven leveren",
zegtBeekmans."Maarsteedsmeer bedrijven
kiezenervooromeeneigen zuiveringsinstallatietebouwenomdaarmeedekostenvoor
relatiefduur drinkwater tekunnen besparen.Alseenwaterleidingbedrijf zijn ogen
sluitvoordezeontwikkelingen, prijst het
zichzelfuiteindelijk uit demarkt.Erspeelt
eenaantal overwegingen mee.Alsop termijn
demarkt vrijkomt, dan moetjejealswaterleidingmaatschappij aanmelden alsdeelnemeraandiemarkt,anders verliesje mogelijk
elkaandeel.Daterééngroot Nederlands
waterbedrijfontstaat,isnietteverwachten.
Welzalsprakezijn vaneenverdereschaalvergroting.WOBgaat nu ookfuseren met
Waterleidingmaatschappij 'Noord-WestBrabant'totééngroot waterleidingbedrijf
dat bijna aandeheleprovincieNoord-Brabant drinkwater levert",zegtBeekmans(zie
ookpagina4).

Omslag

"Analistenendeskundigen houdener
sterkrekeningmeedatbinnen afzienbare
tijd inNederland tweeofdriegrotewaterleidingbedrijven overblijven, diezichvervolgensopnieuweafzetgebieden inEuropa zullengaanoriënteren.Dewatersectorzal
hierdoorgenoodzaakt zijn omnogmeer
fusies terealiseren.Bedrijven diehieraan
nietdeelnemen, hakenaf, enhebbengrote
kansovergenomen tewordendoor mulriutilitiesofbuitenlandse waterbedrijven.De
provincieNoord-Brabant, nu nog meerder-

"Hetaardigeaanditzuiveringsproject in
Maarheezeis,datWOBkanlatenziendat
hetalswaterleidingmaatschappij meerte
bieden heeft danalleenhetleverenvanzuiverdrinkwater. Ookophetgebiedvan het
zuiveren vangrond- en oppervlaktewater
hebben weinmiddels eenredelijke expertise
opgebouwd.Wezijn nauw betrokken
geweestbij talvanzuiveringsprojecten in
Brabant,waaruitkenniswordtgeputom
onzeklantenopmaatdiensten aantekunnenbieden.Eenwaterleidingbedrijf moet
tegenwoordigalledifferentiaties enwater-

DewatertorenvandePJiilips-vestyinginMaarheeze.

heidsaandeelhouder vanWOB,wilookgraag
ééngrootprovinciaal waterbedrijf'.
"Zelfs inlanden waardewatersector in
zekeremate isgeprivatiseerd,zieje nauwelijks concurrentie ontstaan.Daarhoevenwe
hetblijkbaar nietvoortedoen.Eenpubliek
monopolie kanbetet waarborgendatwaterbesparingalsthema belangrijk blijft voorde
watersectot.Eenprivateonderneming heeft
weliswaarwinstvetgroting als belangrijkste
doelstelling,maarvanuit hetstandpunt van
deNederlandse overheidgezienishet nauwelijks denkbaar, integenstelling tot bijvoorbeeldenergiebedrijven, dateen drinkwaterproducent drinkwater levert vanuit
iederewillekeurige plekterwereld.Datiste
duur.Bovendienspeeltderelatiewatet met
volksgezondheid enmilieueengroterol",
zegtBeekmans.

soorten kunnen leverendietebedenken zijn.
Wehebbenzestiggroteindustriële bedrijven
inonsbestanddieelkmeerdan honderdduizend kubiekemeter waterafnemen", volgensBeekmans.
Methen wilWOBallerleirelatiesaan.De
prijs vanwaterisdaarinslechtsééncomponent.Verschillende bedrijven hebben
inmiddels tientallenjaren langde winning
enzuiveringvanwaterophun eigen
bedrijfsterrein afgehandeld. Nieuweregels
enmilieuwetten maken hetvoorhen te
gecompliceerd en teduur omblijvend zelfte
zuiveren.Deverwerkingenafvoer vanhet
afvalwater vormteensteedsgroterprobleem,datlieveruit handen wordt gegeven
enbij voorkeurwordtuitbesteed aaneen
waterleidingbedrijf Maarookopmaatschappelijk belangrijke punten alsdehoeveelheidwaterdieeenbedrijfgebruikt en
inefficiënt watergebruik kaneen waterleidingbedrijfeenbondgenoor zijn voor
bedrijven dievragenombesparingen op
water enkosten.
"Demarkt isgrootenzalverdergroeien,
wantwaterwordthoedanookduurder.WOB
heeft deomslagnaareenbreedgeoriënteerd
dienstverlenend bedrijfalgemaakr enkan
alseenvolwaardigepartner vande industrie
funcrioneren", zegtBeekmans. f
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Dezuiveringsinstallatie.
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