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WATERBESPARING VAN 30 P R O C E N T MOGELIJK

Radboudziekenhuis
krijgi£gripop
watergebruik
Drinkwaterbesparing isnoodzakelijk, enbijbijvoorbeeld nieuwbouwwoningenwordenstandaard
waterbesparende maatregelen ingebouwd.Maaroveralwaarwaterwordtgebruikt kanworden
bespaard,ookmziekenhuizen. InopdrachtvanNUON WaterenhetAcademischZiekenhuis
Nijmegen(AZN)isdoorTNOMilieu,EnergieenProcesinnovatie(TNO-MEP) eenstudieuitgevoerdnaardemogelijkheden totvermindering vanhetwatergebruikbinnenhetAZN.Uitkomstvan
destudieisdatopbasisvanbeperkteinvesteringenzo'n30procentwaterbesparmgvaltterealiseren
bijonderanderetappunten,sanitairevoorzieningenenvacuümsystemen.
Sinds 19512biedtTNO-MEPdemogelijkheid aanbedrijven omopeengestructureerdemanier naarhun waterhuishouding
tekijken metIW/STEPS,eenmethodiek
waarmeebestaandeproces-enkoelwatersystemen worden doorgelicht,enwaarmee
mogelijkheden totoptimalisatievan het
systeem worden geïdentificeerd, beoordeeld
engeselecteerd.Demethodiek bestaatuit
eenstappenplan, metdaaraan toegevoegd
eenaantal databestanden, checklistsen
andere hulpmiddelen omdeverschillende
stappen effectief enefficiënt tedoorlopen.
Demethodiek richt zichniet alleenoptechnischeoplossingen, maar beschouwtook
organisatorische aspecten.Hetisvanbelang
datallerelevante partijen binnen het bedrijf
bij hetproject worden betrokken.
Naervaringenindeprocesindustrie
heeft TNO-MEPopverzoekvanNUON
Watereenwaterbesparingsonderzoek uitgevoerdbijhetRadboudziekenhuis inNijmegen.Hetbijzondere vanhetproject is dat
NUON Wateralsleverancieractiefbetrokken
wasbijdevoorbereidingenuitvoetingvan
hetwaterbesparingsprojecteneendeelvan
definancieringheeft gedragen.NUONWater
voerteenactiefbeleidomhaargrootste afnemerstehelpenbij hetbesparen van water.
HetAZNSt.Radboud iseenuitgebreid
complexwaarjaarlijks 500.000tot600.000
kubieke metet watet wordt gebruikt. Onder
b

hetAZNvallenonder meerdemedische
faculteit, deverschillende klinische clusters
enfacilitaire bedrijven. Hetziekenhuisis
geografisch onderverdeeld inderegio'sOost,
MiddenenWest.
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netwerk(i6%)endeairco-units (8%).Onder
decategorie kleinverbruikers vallende
verbruiken vanpatiënten, medewerkers,
laboratoria endiverse watergebruikende
apparaten,zoalsvaatwassets, spoelmachines
enwatergekoelde ultracenttifuges.
Inhetketelhuis wordenprimairelektriciteit(WKK),heetwaterenstoomgeproduceerd
voorhetheleAZN.Voordeproductie(exclusiefleverantievanheetwater)isnetto tuim
50.000kubiekemeter leidingwater perjaar
nodig,10procentvanhetgeheleverbruik.
Samenmetdewaterringpompenendekoeltorenszijninhetketelhuisdegrootsteindividuelewatergebruikerstevinden.
Opbasisvandeinventarisatie bleken
aanzienlijke warerbesparingen mogelijk te
zijn. Daarbij moet onderscheid gemaakt
worden tussendekleine watergebruikers,
diedoorhungroteaantal tocheengroot
waterverbruik representeren,eneenbeperkt
aantal 'grootverbruikende' apparaten.De
maatregelen voordekleineverbruikers zijn
kostenbesparend alsstandaard aanpassin-

Het onderzoek heeft zichbeperkt totde
regioWest,dievoorongeveer 20procent
(100.000kubieke meter water]bijdraagtaan
het totalewatergebruik vanhetAcademisch
Ziekenhuis Nijmegen.Aangenomenis
dat deactiviteitenin
Bijdesanitairevoorzieningenkan10procentwaterwordenbespaarddooronderandere
regioWest represenwaterbesparendedouchekoppen.
tatiefzijn voorhet
heleAZN,zodatde
uitkomsten kunnen
worden vertaald naar
anderedelenofinde
nieuwbouwplannen
vanhetAZNzijnte
implementeren.
Vóórdeuitvoeringvanhetproject
schonk hetAcademisch Ziekenhuis
Nijmegen geen
structurele aandacht
aan hetwatergebruik. Deomvangrijke nieuwbouwplannen waren echtereenbelangrijk motief
om waterbesparing tet hand tenemen.
Doelstellingvan hetproject washetwatergebruik mettenminste 20ptocent terugte
dringen.
BinnenderegioWestzitten veelkleine
watergebruikers,verspreid overeenheleboel
gebouwen enafdelingen. Doormetingenen
schattingen kon85 procent vanhetwatergebruik worden verklaard.De belangrijkste
zijn deUtilities(44%],dekoeltotens (17%), de
waterringpompen voorhetvacuüm

genzoalswaterbesparende toilettenen
douchesendootsttoombegrenzers worden
doorgevoerd.Ookkunnen additionele maatregelenwotdengenomen als vervangingsinvesteringengedaan moeten worden.Voorde
grotere waterverbruikers zijn specifieke
verbeteringen voorgesteld.
Debelangrijkste verbeteringen metde
geschatte waterbesparingen zijn:
- waterbesparende maatregelen bijsanitairevoorzieningen entappunten (10%)
- diverseverbeteringen aankoelsystemen,

en inkoopbeleid (5 à 10%)
voorlichting,bij voorkeurgekoppeld aan
nieuweapparatuur enspecifieke maatregelen (5%).

zoals vermijden vandoorstroomkoeling
(maximaal 30%)
vervanging vanwaterringpompen bij
vacuümsystemen(15%)
verbeterde werkwijzen, zoals onderhoud

Hetvervangen van dewatemngpomp als vacuümpomp kan 15procentwater besparen.

Ookwatethergebruikblijkt mogelijk,
zoalsdeinzet vanschoon koelwater als
ketelvoedingswater. Het waarborgen vande
hygiëne moet opsommigepunten nog
nader worden onderzocht.
Opbasis vandevoorgestelde verbeteringenkaneen inschatting worden gemaakt
vandetotalewatetbesparing. Jaarlijkse
besparingen variëren van30.000kubieke
meter alsalleendeeenvoudige engoedkoop
terealiseren optiesworden doorgevoerd, tot
maximaal70.000kubieke meter bij implementaie vanallemaatregelen uit hetactieplan.Dit komt overeen met 30tot 70 procent
van het totalewatergebruik binnen regio
West,waarmeeruimschoots aandedoelstellingvan 20 procent wordt voldaan.Aangezien detegioWestrepresentatiefverondersteld wotdt voorhet totaleAZN, mag
verwacht worden datookvoothetAZN20
procent waterbesparinggehaald moet
kunnen wotden.
Het project isafgesloten met eenactie-

plan,dat debasisvormt voordeverdere
uitwerking en implementatie.AZN streeft
naareenpraktijktest bij éénafdeling, zodat
eenaantal voorgestelde maattegelen
getoetst kan worden ophun werkelijke
waterbesparing. Daarnazalworden besloten
ofdemaatregelen algemeen doorgevoerd
gaan worden.
Erzijn wezenlijke verschillen tussen de
procesindustrie, waarvoor deIW/STEPSmethodiek oorspronkelijk isontwikkeld) en
eenziekenhuis.Indemeeste zorginstellingeniseenveelgroter aantal watergebruikers
aanwezigendeafname pergebruiker isvoor
het merendeel kleinenonregelmatig. Daarnaast worden iniederziekenhuis bijzonder
hogegesteld aandehygiëne.Vanwegede
algemene aanpakisdemethodiek vootdeze
branchegoed toepasbaat gebleken,enzijn er
belangrijke mogelijkheden voor waterbesparinggeïdentificeerd. Andere ziekenhuizen
hebben belangstelling getoond voordeze
methode.ZoisTNOopdit moment in
Rotterdam bij hetAcademisch Ziekenhuis
bezigmet eenzelfde soort onderzoek.
Voormeerinformatie: TNO, H.Menkveld (055)
5491527°fj-van de Worp(055J549 3921. f
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