De biogenerator, een nieuw biofilter reactorconcept zonder
terugspoelprocedures

De biogenerator
De afgelopen jaren zijn diverse types biofilter reactoren geïntroduceerd voor aërobe
behandeling van afvalwater [Lazarova,
1994)]. De belangrijkste voordelen van dit
reactortype zijn de compactheid, het
gesloten ontwerp en de afwezigheid van
nabezinkers. Een nadeel van biofilter reactoren is de vereiste terugspoelprocedure
om spuislib te verwijderen en om het
dichtgroeien van het filter te voorkomen.
De terugspoelprocedure vereist grote
pompen, blowers (dus extra investeringen

reactor uit. Boven aan het filterbed worden
de begroeide en uitgelekte dragers semicontinu onttrokken, waarna het spuislib
mechanisch (zonder toevoeging van water)
wordt verwijderd in de slibscheider.
De gereinigde dragers worden vervolgens
via een sluissysteem onder aan de reactor
weer toegevoegd aan de onderzijde van het
drijvend filterbed.
Het reactorsysteem (zie afb. 1) maakt
gebruik van het frequent gerapporteerde
verschijnsel dat aërobe biofilms een min of
meer gelaagde structuur vormen. Deze
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en energiekosten) en voorraadtanks voor
terugspoelwater. Het losgeslagen slib in het
terugspoelwater vereist een nabezinking
en een indikking, voordat het verder
behandeld kan worden. In dit artikel wordt
een nieuw, gepatenteerd (WO 93/01137)
drijvend bed biofiltersysteem beschreven,
waarbij géén terugspoelprocedures nodig
zijn. De belangrijkste voordelen van dit
systeem, de Biogenerator, zijn (1) een
eenvoudige en continue scheiding van
spuislib met een droge-stofgehalte tussen
40 en 55 gram drogestof per liter, (2) het
begroeide dragermateriaal beweegt
opwaarts in prop- en tegenstroom ten
opzichte van de neerwaartse waterstroom,
waardoor gecombineerde verwijdering van
zwevend materiaal, CZV en Kjeldahl-stikstof mogelijk is en (3) een directe regeling
van biofilmgroei door aanpassen van de
recirculatiesnelheid van dragermateriaal.
Filosofie achter de Biogenerator
De Biogenerator wordt bedreven als een
neerwaarts doorstroomd biofilter. De twee
'reinigende hulpstoffen', te weten proceslucht en begroeid dragermateriaal, zijn in
tegenstroom met de afvalwaterstroom.
Het tegenstroom- en propstroomkarakter
van de drie fasen resulteert in een zonering
van het filterbed. Het instromend afvalwater doorloopt achtereenvolgens zones
voor filtering, CZV-verwijdering en nitrificatie. De met biofilm begroeide dragers
doorlopen het bed opwaarts met verblijftijden tussen de 12 en 240 uur en stijgen
uiteindelijk boven het waterniveau in de

gelaagdheid resulteert in een compacte laag
van trager groeiende nitrificeerders, die is
overgroeid door een lossere laag van CZVafbrekende heterotrofen [Zhang, 1994; Van
Loosdrecht, 1995; Ohashi, 1995].In de
slibscheider wordt hoofdzakelijk de heterotrofe laag met ingevangen zwevende
materialen verwijderd van het dragermateriaal. De gereinigde dragers met een
dunne, voornamelijk autotrofe biofilm
wordt naar de onderkant van het filterbed
gesluisd. In het onderste deel van het
filterbed zijn de omstandigheden voor
nitrificatie optimaal. Deze optimale
omstandigheden zijn; (1) een hoge
drijvende kracht voor zuurstoftransport
van gasbel naar biofilm, vanwege de hoge
hydrostatische druk, (2) een minimale
heterotrofe laagdikte, die remmend werkt
op het zuurstoftransport naar de nitrificeerders en (3) een lage bulk BZV

Samenvatting
Een nieuw compact, drijvend bed
biofilter reactor is ontwikkeld bij
Meyn Water Treatment. In plaats van
periodiek terugspoelen van het filter
wordt bij de Biogenerator het spuislib
verwijderd door van een continue
regeneratie van het dragermateriaal
buiten het filterbed. De voordelen
van het systeem zijn (1) een geconcentreerd spuislib (40-55 kg DS/m 3 )
zonder het gebruik van bezinkers of
slibindikkers, (2) een goede regeling
van biofilmgroei door het aanpassen
van de regeneratiesnelheid van het
dragermateriaal en (3) de mogelijkheid tot gecombineerde verwijdering
van zwevende materialen, CZV en
Kjeldahl-stikstof in één filterbed. De
grondoppervlakte specifieke zuurstofconsumptiesnelheid bedraagt 26 kg
0 2 /m 2 -dag en is vergelijkbaar met
andere biofiltersystemen. De huidige
volumetrische zuurstofconsumptiesnelheid van 2,6 kg 0 2 / m 3•dag
wordt verwacht te stijgen tot 4 kg
0 2 / m 3•dag bij toepassing van een
nieuw ontwikkeld dragermateriaal
met een specifiek oppervlak van 460
in plaats van 240 m 2 /m 3 .

concentratie, waardoor een zwakkere
concurrentie om zuurstof ontstaat tussen
heterotrofen en autotrofe nitrificeerders.
Het dragermateriaal
Biofilmgroei vindt plaats op een bolvormig,
drijvend dragermateriaal met diepe groeven
(afb. 2). Opstijgende gasbellen doorlopen
de open interne structuur van de drager en
dragen bij aan een verbeterd stoftransport
van vloeistofbuik naar biofilm. De groeven
leveren een vergroting van het specifieke
biofilmoppervlak ((240 m 2 /m 3 ) en een
hoge bedporositeit (> 60%). Deze hoge
bedporositeit en het langzaam opwaarts
bewegen van de dragers resulteren in een
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Aß. 1- Schematische
doorsnedevandeBiogenerator (links) en
schematische ontwikkeling
vandeheterotrofeautotrofebiofilm overde
reactorhoogte (rechts).
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Aß. 2 - Het polypropylcen dragcrmateriaal met een
diameter van 30 mm.

lage gevoeligheid voor 'clogging' en dus in
een robuust biofiltersysteem. Het drijvend
vermogen van de dragers levert de
drijvende kracht voor het opwaartse
dragertransport door het filterbed.
Ervaring op pilot-scale
Om de technische en economische haalbaarheid van de Biogenerator vast te
stellen, werden verschillende industriële
afvalwaters on-site behandeld met een
transporteerbare 200 liter (filterbedvolume)
Biogenerator. De vloeistoffase in deze
pilotscale opstellingen kan als goed
gemengd beschouwd worden door de lage
filterbedhoogte van 1,0 meter. Spuislib
werd verwijderd door periodieke terugspoelprocedures. Resultaten van proefnemingen op drie verschillende afvalwaters
zijn verkregen in de vorm van CZVverwijderings- en nitrificatiecapaciteiten als
een functie van de aangelegde volumetrische belastingen.
Het afvalwater van een farmaceutisch
bedrijf (zie afb. 3) bevatte voornamelijk
alcoholische en gechloreerde oplosmiddelen, waarvan de concentraties
Aß. 3 - Gemeten volumetrische CZV verwijderingscapaciteiten alsfunctie van de aangelegde CZV volumebelastingen bij eenoplosmiddelen bevattend afvalwater.

varieerden tussen de 400 en 700 mg
CZV/liter. Gebaseerd op ongefilterde, tijdsgemiddelde monsters van influent en
effluent werd een maximum CZV-verwijderingscapaciteit bepaald van ten minste
6 kg CZV/m 3 dag.
Het met een zeeftrommel (1 mm spieetwijdte) voorbehandelde afvalwater van een
kippenslachterij bestond voornamelijk
(65% van het totaal CZV-gehalte) uit
zwevende materialen in de vorm van
vetten, bloedlichaampjes en spierweefsel.
De influentconcentraties totaal CZV
varieerden tussen de 1800 en 8000 mg
CZV/liter en de volumebelasting voor
opgelost CZV bleef lager dan 4 kg CZV/m 3
•dag. Binnen het onderzochte gebied van
CZV-volumebelastingen
(0-20 kg CZV/m 3•dag) bedroeg het overall
CZV-verwijderingsrendement, voornamelijk door filterprocessen, 80%. De
gemeten maximale capaciteit voor filtering
van zwevende materialen binnen de
gehanteerde belastingen bedraagt 12 kg
CZV/m 3•dag en is uiteraard sterk afhankelijk van de procesvoering van de dragercirculatie.
Het effluent van een UASB-reactor van een
zetmeelverwerkend bedrijf bevatte gemiddelde concentraties van 400 mg/liter CZV
en 250 mg/liter opgelost Kjeldahl-stikstof.
Afgezien van assimilatieve stikstofinbouw
en filtering werd nitrificatie bestudeerd aan
de hand van influent- en effluentconcentraties voor nitriet en nitraat.
De maximale nitrificatiecapaciteit bedroeg
0,6 kg KjN/m 3 •dag en bleek sterk afhankelijk van de aangeboden CZV-vracht.
De gevoeligheid van nitrificatie voor de
CZV-belasting onderschrijft het belang van
een goede propstroom van drager- en
waterfase voor het bewerkstelligen van
gecombineerde oxidatie van CZV en
Kjeldahl-stikstof.
Ervaring op full-scale
Gedurende ruim anderhalfjaar is ervaring
opgedaan met een 73 m 3 (filterbed volume)
Biogenerator op het afvalwater van een
kippenslachterij. Onder verschillende
bedrijfsomstandigheden is onderzoek
gedaan naar de bedrijfszekerheid en de
proceskarakteristieken van de Biogenerator. De belangrijkste bedrijfsresultaten staan weergegeven in tabel I.

De kippenslachterij verwerkt dagelijks
40.000 kippen in een tien uur durende
werkdag, resulterend in een totale afvalwateraanbod van 300 m 3 /dag. Het afvalwater bevat veren, groter slachtafval, vet,
olie, zwevende materialen en opgelost CZV
en Kjeldahl-stikstof. De doelstelling van de
waterzuivering is een kosten-effectieve
reductie in inwonerequivalenten vóór
lozing op het riool. Deze doelstelling wordt
bereikt door plaatsing van achtereenvolgens een zeefbocht, twee 60 m 3 buffertanken, een 'dissolved air flotation' unit
(met de mogelijkheid van chemicaliëndosering) en de Biogenerator, zoals te zien
is in afbeelding 4. De Biogenerator is,
dankzij de uitvoering in een hoge polyester
tank van 3.5 bij 13 meter, een compact
systeem met een hoge verwijderingscapaciteit per vierkante meter grondoppervlak.
Boven aan het filterbed worden de opdrijvende dragers batch-gewijs onttrokken
door PLC-gestuurde kleppen. De met
water gevulde sluis met een inhoud van
500 liter aan de onderkant van de reactor
wordt geleegd en vervolgens gevuld met
mechanisch gereinigde dragers. Hierna
wordt de met dragers gevulde sluis gevuld
met water en worden de gereinigde dragers
toegevoerd aan de reactor.
Het volledig geautomatiseerde proces van
onttrekking, reiniging en sluizen van de
dragers vereiste geen operators en verliep
storingsvrij. Schuimproblemen door
eiwitten, vetzuren en eventueel gedoseerde
polelektrolyten werden effectief voorkomen
door dosering van anti-schuim.
De Biogenerator is bedreven met een
chemisch-fysische en met een fysische
voorbehandeling. Dit resulteerde in
verschillende volumetrische belastingen
van opgelost en vooral zwevend CZV.
In de eerste periode van chemisch-fysische
voorbehandeling werd een vrijwel complete
BZV-verwijdering verkregen bij een stabiel
droge-stofgehalte van het spuislib.
De verwachte nitrificatie trad echter niet
op, hoogstwaarschijnlijk door de té trage
dragercirculatiesnelheid (dragerverblijftijd
10 dagen), waardoor een té dikke heterotrofe biofilm ontstond. Door de dikke
biofilm, resulterend in een donker spuislib,
kon het zuurstof niet doordringen tot de
binnenste lagen met nitrificerende microorganismen.

TABEL I - Gemiddelde bcdrijfskarakteristieken van defull-scale Biogenerator (Filterbedvolume 73 m3
bcdhoogte 7.6 m, debiet 20 m3/h, temperatuur 12-15 °C).
Voorbehandeling

kgCZV/m3 dag
10

12

U

Volumebelasting

16

18

>

Chemisch-fysisch

Testperiode
Dragercirculatie-tijd
Totale en opgeloste CZV-belasting
Totale en opgeloste CZV-verwij deringscapaciteit
Effluent opgeloste CZV concentratie
Effluent opgeloste BZV 5 concentratie
Droge-stofgehalte van het spuislib

4
10
3,6 en 3,2
2,9 en 2,5
98
<20
>40

Fysisch

2
3,5
16,7 en 8,4
7,3 en 6,0
448
niet bepaald
>50

maanden
dagen
kg CZV/m 3 dag
kg CZV/m ' d a g
g CZV/m 3
g BZV 5 /m 3
kg D.S./m 3

700

-Full-scale afvalwaterzuiveringsinstallatie inaanbouw (Biogeneratorr

Om een gewenst minimaal chemicaliënverbruik en de maximale CZV verwijderingscapaciteit te bepalen, is het systeem
gedurende twee maanden bedreven op
fysisch voorbehandeld afvalwater. Dit
resulteerde in sterk verhoogde belastingen
van CZV, vetten en oliën, was het nodig de
dragerverblijftijd te verkorten naar 3,5 dag,
waardoor een dunnere, actievere biofilm
verkregen werd, die minder bedekt was
met aangehechte vetlagen. De verwijderingsresultaten van 7,3 kg CZV/m 3•dag
zijn beduidend lager dan die op pilotscale.
Dit kan verklaard worden door de procesvoering van dragercirculatie, die in dit
geval continu bedreven is.
Vergelijking aërobe biofilm-systemen
voor c- en n-verwijdering
De Biogenerator is vergeleken met twee
andere karakteristieke compactsystemen;
de biofilm airlift suspensie reactor
(CIRCOX) en een opwaarts doorstroomd,
vastbed biofilter systeem (BIOFOR).
De systemen zijn vergeleken op basis van
ontwerp- en bedrijfskarakteristieken.
De drie systemen kunnen in de eerste
plaats onderscheiden worden door het
hydrodynamisch gedrag van de vloeistofen de dragerfase (zie tabel II). In de goed
gemengde air lift reactor wordt nitrificatie
in de gehele reactor negatief beïnvloed
door zuurstofcompetitie met en diffusieweerstand door heterotrofe biomassa.
Dit wordt echter gecompenseerd door een
groot biofilmoppervlak. Vanwege het propstroomkarakter van de vloeistoffase in de
biofiltersystemen is het mogelijk om CZVconcentratiegradiënten te creëren over de
reactorhoogte, resulterend in betere

nitrificatiemogelijkheden. In een vastbed
biofiltersysteem worden verschillende
nitrificatiesnelheden waargenomen op
verschillende filterbedhoogten en op
verschillende tijdstippen tussen twee terugspoelbeurten [Ohashi etal, 1995].
Deze verschijnselen kunnen verklaard
worden door tijds- en plaatsafhankelijke
aangroei van een heterotrofe-autotrofe
biofilm. In het continu regenerend biofilter
doorlopen de vloeistof- en de dragerfase
het bed in prop- én tegenstroom.
Deze prop- en tegenstroom van beide
fasen resulteert in een heterotrofe-autotrofe
biofilmontwikkeling over de filterbedhoogte die constant blijft in de tijd en
creëert zodoende continue, optimale
omstandigheden voor nitrificatie in het

onderste deel van het filterbed. Voor een
gecombineerde verwijdering van zwevend
en opgelost CZV is een filterwerking
vereist. In de airlift suspensie reactor is
geen sprake van deze filterwerking,
vanwege de sterke schurende effecten
tussen de begroeide dragers onderling.
In tegenstelling tot de airlift suspensie
reactor zijn biofiltersystemen wel in
staat tot een aanzienlijke filtering van
instromend zwevend materiaal. Ondanks
dat deze adsorptie bij biofilters leidt tot
betere effluentkwaliteiten, resulteert dit ook
in een sterke gevoeligheid voor dichtgroei
en verstopping van het filter; 'filterclogging'. Om overmatige biofilmaangroei
in biofiltersystemen te voorkomen, wordt
het filterbed periodiek intensief gespoeld
met hoge gas- en vloeistofbelastingen.
Deze terugspoelprocedure vereist extra
investeringen in geïnstalleerd vermogen
voor pompen en blowers en in buffertanken en nabehandeling voor het terugspoelwater. Een groot nadeel van vastbed
biofiltersystemen is de spoelprocedure
[Lazarova etal, 1994] door de extra
vereiste investeringen en grondoppervlakten en de discontinuïteit in de bedrijfsvoering. Het nadeel van discontinue spoelprocedures bij biofiltersystemen is
opgelost, doordat de Biogenerator is voorzien van een continue recirculatie en
mechanische reiniging van het dragermateriaal.
De grondoppervlakte specifieke zuurstofconsumpties zijn gebaseerd op de 'footprint', waarbij rekening is gehouden met
het extra vereiste grondoppervlak van de
bezinker, die boven op de reactor is
geplaatst. De extra vereiste oppervlakten
voor buffertanks voor spoelwater zijn
buiten beschouwing gelaten. Met de grote
filterbedhoogte realiseert de Biogenerator

TABEL II • Resultaat vandevergelijkingvanaërobebiofilmsyslcmcn voor C-enN-verwijdering (getallenzijn
indicatief).
Techniek
Commerciële naam
Referenties

Vloeistoffase
Dragerfase
Filterwerking
Dragermateriaal
Dragerafmeting
Full-scale bedhoogte
Afvalwater temperatunr
Ontwerp CZV-verwijdering
Ontwerp nitrificatiesnelheid
Maximale zuurstofconsumptie
Grondoppervlak specifieke
zuurstof-consumptie
Specifieke energie consumptie
Spuislib productie
Droge-stofgehalte van
het spuislib

biofilm airlift
suspensie reactor
CIRCOX
Heijnen cl ai, 1993
STOWA report 1995

upflow, vastbed
biofilter
BIOFOR
Pujol etal., 1994
Canler etai, 1994
Lazarova clai, 1994

downflow circulerend
bed biofilter
BIOGENERATOR

gemengd
gemengd
nee
basalt
0,1
19
20-30
12
3,0
12
79

semi propstroom
periodiek opgemengd
zand/geèxp. klei
2-4
4
15
10
1,5
5,5
22

sem propstroom
propstroom
ja
polyprop} leen
30
18
mm
m
10
15
20
°C
10
6
kg CZV/m3 d
0,6
kg N / m 3 d
1,0
2,6
4,0
kgO,/m3-d
26
40
kg 0~,/m- d

1,2
verwaarloosbaar

0,65
terugspoelbeurten /
nabehandeling

0,9
kWh/kg 0 2
1,3
continue iroge
spuislib verwijdering

n.v.t.

<1

4 0 - 55 kgDS/m 5

ia
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hoge omzettingscapaciteiten per vierkante
meter grondoppervlak. De verschillen in
volumetrische verwijderingscapaciteiten
worden voornamelijk veroorzaakt door
verschillen in de specifieke biofilmoppervlakten. H e t toegepaste dragermateriaal in
de Biogenerator bestaat uit relatief grote
(30 m m ) dragers. O n l a n g s is een nieuw,
kleiner dragermateriaal getest m e t een
sterk verhoogd biofilmoppervlak van
460 m 2 / m 3 en m e t n o g steeds een zeer
open structuur. D o o r de continue regeneratie van dragermateriaal worden geen
v e r s t o p p i n g s p r o b l e m e n verwacht m e t het
nieuwe dragermateriaal van 18 m m .
De elektrische energiebehoeften per kilogram zuurstofconsumptie is lager voor
biofiltersystemen. De energiebehoeften
voor het terugspoelen van het vastbed
biofiltersysteem, te weten 600 en
700 W / m 3 voor respectievelijk blowers en
p o m p e n [Canler et ai, 1994], zijn hierbij
buiten b e s c h o u w i n g gelaten.
De productie van spuislib kan o p twee
m a n i e r e n benaderd worden. De m i n i m a l e
productie van spuislib in de airlift-suspensiereactor heeft het voordeel van
m i n i m a l e slibbehandelingskosten.
Aan de andere k a n t levert een maximale
spuislibproductie lagere energiebehoeften
voor beluchting en de mogelijkheid van
energieproductie uit slibvergisting.
Biofiltersystemen die zijn voorzien van
spoelprocedures p r o d u c e r e n v e r d u n d e
s p u i s l i b - s t r o m e n en vereisen een
n a b e h a n d e l i n g voor de concentrering
van het spuislib, alvorens het verder
verwerkt k a n worden. H e t spuislib van
de Biogenerator heeft daarentegen een
h o o g droge-stofgehalte en kan direct
verwerkt (ontwatering) of getransporteerd
worden.

Conclusies
O n d a n k s het lagere specifieke biofilmoppervlakte, levert de Biogenerator hoge
verwijderingscapaciteiten per vierkante
meter grondoppervlakte. Gebaseerd o p
proeven op kleine schaal wordt een sterke
t o e n a m e van de volumetrische verwijderingscapaciteit verwacht bij toepassing van
h e t nieuwe dragermateriaal. De specifieke
voordelen van de Biogenerator zijn:
- geen periodieke spoelbeurten (extra
p o m p e n , blowers en spoelwater-buffertanken)
- een droge afscheiding van spuislib, die
geen extra g r o n d o p p e r v l a k vereist
- een afgescheiden spuislib met een h o o g
droge-stofgehalte
- de r o b u u s t h e i d van het systeem m e t de
mogelijkheden van filtering van zwevend
materiaal
- grote bedrijfszekerheid van het volledig
geautomatiseerde systeem.
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Hoogheemraadschap en
WNWB ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst
De NV Waterleiding Maatschappij 'Noord-WestBrabant' (WNWB) en het Hoogheemraadschap
van West-Brabant (HWB) hebben op 30 oktober
jl. in Kasteel Bouvigne te Breda een samenwerkingsovereenkomst getekend om hun expertise te bundelen in het kader van hun dienstverlening aan het West- en Midden-Brabantse
bedrijfsleven. Het HWB en de WNWB bieden
bedrijven gezamenlijk aan de drink-, industrieén afvalwaterstromen naar, in en vanuit
bedrijven door te lichten. Dit gezamenlijk onderzoek resulteert in adviezen over verbeteringen
van de kwaliteit en hoeveelheid van het
inkomende en uitgaande water en van de
bedrijfsinterne waterstromen. Niet alleen het
bedrijfsleven heeft voordelen bij deze integrale
aanpak. Ook de waterhuishouding en het milieu
in West- en Midden-Brabant en de huishoudens
varen er wel bij.
De voordelen van de samenwerking voor het
bedrijfsleven zijn legio, aldus WNWB-directeur
Van Nuland, bij de ondertekening van de overeenkomst. 'Zowel bij de input, de output als bij
de interne waterhuishouding van bedrijven zijn
kosten te besparen. Qua input door het gebruik
van leidingwater van kwaliteiten en prijzen die
aansluiten bij het doel waarvoor het gebruikt

wordt en bedrijfsintern door waterbesparing of
hergebruik. Aan de lozingenkant wordt geld
bespaard als door de waterbesparing minder
outputwater ontstaat. Bovendien heeft dit water
vaak nog een restwaarde, waardoor het - al dan
niet na enige zuivering - geschikt is als inputwater voor een nabijgelegen bedrijf'. Deze voordelen zijn interessanter naarmate meer bedrijven
in onderlinge samenhang bezien worden,
volgens Van Nuland. 'Daarom bieden wij onze
gezamenlijke dienstverlening niet alleen aan
individuele bedrijven aan, maar ook aan de
gezamenlijke bedrijven op bestaande en nieuwe
industrieterreinen. Op grotere schaal zijn er méér
onderlinge doorlevermogelijkheden en is het
eerder rendabel om andere waterkwaliteiten te
produceren en te leveren etc. Dergelijke 'winstmogelijkheden' zijn maximaal als bij de inrichting van nieuwe industrieterreinen volgens de
principes van integraal waterbeheer wordt
gewerkt. In West- en Midden-Brabant liggen in
dit verband mogelijkheden bij de uitbreiding van
Moerdijk, Borchwerf II en de Auvergnepolder'.
Volgens Van Nuland leidt de WNWB-HWB
samenwerking voor bedrijven tevens tot verhoging van de leveringszekerheid door het
aanleggen van meer dwarsverbindingen tussen
de waterstromen in een bedrijf. Verbetering van
de service wordt bereikt doordat een compleet
dienstenpakket wordt aangeboden. Een beperking van administratieve rompslomp en overlegsituaties wordt gerealiseerd omdat de bedrijven
kunnen volstaan met een loket.
De nieuwe gezamenlijke benaderingswijze van
HWB en WNWB heeft ook milieuvoordelen.
Op de eerste plaats wordt het waterverbruik
teruggedrongen. Anderzijds worden de grondwatervoorraden ontzien door meer industriewater, bereid uit oppervlaktewater, te gebruiken
in plaats van drinkwater gemaakt van grondwater. Daarnaast kunnen verbeteringen worden
aangebracht qua energieverbruik en productie
van reststoffen.
Waterbesparing en overschakeling op industriewater heeft een positief effect voor huishoudens.
Hoe meer bij de industrie bespaard kan worden
op grondwater, des te langer kan huishoudens
gegarandeerd worden dat ze drinkwater krijgen
dat uit grondwater is bereid, wat vanuit de
optiek van volksgezondheid te verkiezen is
boven oppervlaktewater.
Vooruitlopend op de ondertekening van de overeenkomst hebben HWB en WNWB al een begin
gemaakt met advisering aan bedrijven en industrieterreinen, voornamelijk in de regio Bergen op
Zoom. De heer mr. Th. van der Weijden, dijkgraaf van het HWB, gaf bij de ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst dan ook te
kennen dat een dergelijke overeenkomst tussen
een hoogheemraadschap en een waterleidingbedrijf weliswaar een primeur is in Nederland,
maar dat het vooral beschouwd kan worden als
een formele bekrachtiging van toenemende
afstemming en samenwerking tussen de beide
waterbeherende instanties. Behalve samenwerkingsplannen op het gebied van advisering
aan bedrijven bevat de overeenkomst dan ook
intenties tot uitbreiding naar andere onderwerpen in relatie tot integraal waterbeheer, waarbij gedacht wordt aan integrale anti-verdrogingsprojecten in het veld, gezamenlijk onderzoek,
export van gebundelde expertise naar het buitenland, samenwerking op het gebied van automatisering en administratie etc. (Persbericht Hoogheemraadschap West-Brabant/WNWB)

