€&&
^&è^

INTERVIEW

G O E D E H U W E L I J K E N I N DE WATERKETEN

Efficiënt watergebruik
houdtindustrievolop
bezig
Strengerenonnenen heffingen leidentothoferewaterkostenindeindustrie.Het bewustzijn dat
bedrijven hunwatere/ficié'nter moeten gebruikenisallang aanwezig,zooordeeltj. vanVeldhoven.
Opjo septemberishijdagvoorzittervandeconferentie 'NoWatertoWaste'waaropalleaanwater
gerelateerdeonderwerpen diedeindustriebezighoudtaandeordezullen komen.VolgensVan
Veldhoven liggeneruniekekansenomeffluentvaneenwaterzuivering eentweedeleventegeven.
Depsychologischebarrièreomietstegaan doenmetafvalwaterisdoorbroken.
"Jevoeltje idioot alsje 3,5 miljoen
kubieke meter water uit degrond haalt en,
terwijl weheteenszijn overhetgevaarvoor
verdroging,het nagebruik aandeachterkant vandefabriek in eensloot laat
verdwijnen ennaar het IJsselmeerlaat
weglopen".Aanhetwoord isir.J.van
Veldhoven,voorzitter vande beleidsgroep
water vandeVereniging EnergieMilieu&
Water(VEMW),maar bovenaldeex-directeur vandeEnka-fabriek in Ede.Veldhoven
isalsvoorzitter vandebeleidsgroep nauw
betrokken bijdepogingen vandeVEMW,
voorheen deVereniging Krachtwerktuigen,
aandacht tevragen voordebelangen vande
industrie voordeleveringvan industriewater.Hij wildaarom,vooruitlopend opde
conferenrie WaterQuality Europe99op
30september inZeist,een voorschot nemen
opde'waterzaken'diedeindustrie momenteelbezighouden."Het wonder geschiedt
dat demensenzichtegenwoordigdurven af
tevragen:Kunnen weherafvalwater nog
eenkeergebruiken?Tienjaar geleden was
dat nogondenkbaar", constateertVan
Veldhoven."Vanwegede volksgezondheid
richt alleaandachtzichop drinkwater.
Maar industriewater isvoordeeconomie
vandit land net zobelangrijk," aldus
VanVeldhoven.

Grote onttrekker
VanVeldhoven isop 1 februari opgehouden alsdirecteur vandelocatieEdevan
Enka,eendochteronderneming vanAcordis
dat opzijn beurt onderdeel uitmaakt van
Akzo-Nobel.Enka produceert viscose."Met
3,5miljoen kubieke metergrondwater zijn
weéénvandegrootsteonttrekkers opde
Veluwe".VanVeldhoven spreekt nog altijd
H2O

Ir.J.vanVeldhoven,voorzittervandewerkgroepwater
vandeVEMWendagvoorzittervandeconferentie
'NoWatertoWaste'op30septemberinZeist.
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delozingsvergunningen. "OpdeVeluwe
zitten wemet eendubbel probleem.De
overheid wildat wedehoeveelheid water die
weonttrekken, vanwegede verdroging,
verminderen.Tegelijk wildeoverheid dat
wedehoeveelheid verontreinigingen dievia
deafvalwaterzuivering weerdedeur uitgaat,
vetminderen. Maaralsikwat minder
inneem,gaat erookminder uirendatbetekent datdeconcenttaties hoger worden.Ik
heb tegendeoverheidgezegd:Alsjullie
praten overdevracht opjaarbasis, dan
begrijpen weelkaar,maaralsjullie hier
komen pratenoverconcentraties,dan zijn
jullie onredelijk bezig".VolgensVan
Veldhoven zullen de onderhandelingen
tussen Enkaende vergunningverleners op
dir punt nogwelenige tijd duten.
T w e e d e l e v e n voor water
Alsgrootverbruiker isEnkazich terdege
bewust van het feit dat het waterverbruik en
dus ookdelozingen moeten worden geminimaliseerd, zoverzekertVanVeldhoven.
Het voorveelgeldschoongemaakte afvalwarer stroomt nu viahetValleikanaalweg
naar het IJsselmeer."Down thedrain,weg!
Dat geeft zo'ngevoelvan:jongenszoudat
waterdat erbij onsachter uitkomt nou niet
vooriemand bruikbaar zijn? Isergeenboer
indebuurt dienogaan het sproeien is?Iser
nogeenpapierfabriek diezijn hour nat
moet houden?Dat iseengevoeldat bij heel
veelbedrijven naar boven komt:het tweede
levenvoor water".

overEnka indetegenwoordige tijd. Zijn
betrokkenheid bij deviscosefabriek isdrie
maanden nazijn afscheid nog onverminderdgroot.Bevlogen vertelt hij over het
watermanagement bijEnka."Alswehet
water uit degrond halen heeft het een
temperatuur van t2°C.Daarom gebruiken
weheteerst omerbepaaldedelen van het
producrieproces meetekoelen.Daarna
wordrhetgebruikt alsproceswater, dan
voorhetwassenenspoelenen tenslottevoor
het schrobben vandevloeren.Wij gebruiken
hetgrondwarer dus velemalen".

VanVeldhoven haalt alsvoorbeeld het
onderzoek aandat bijna isafgerond naar het
hergebruik vanhet effluent vanrwziEdeals
huishoudwater. "Alsje tienjaar geleden zou
hebben gezegd:Moetje luisteten. Ikga
water leverenvoor uw wcofwasmachine
darafkomstig isuit een rioolwaterzuivering,
dan hadje eengiganrischgrootpsychologischprobleem.Mensendurvennu overdie
barrière heen testappen endurvenzichafte
vtagen:Watmoeten wedoenom het bruikbaar temaken?".VanVeldhovenzietdat als
eenenorme doorbraak.

Alsdirecteut heeft VanVeldhoven intensiefonderhandeld overdeaanscherping van

Geen snelle oplossingen
Desondanks wilhij waken voor tehoge

verwachtingen. "Alsdeoverheid bij Enka
langszou komen enzegt:Doemaar20
procent minder, dan hebben weeengroot
probleem.Datzou leukzijn vooreen bedrijf
dat nognooit ietsaanwaterbesparing heeft
gedaan.Maar het merendeel vande
bedrijven indevoedingsmiddelen-, papierenchemische industrie heeft al aanzienlijke
besparingen pereenheid productgerealiseerd.Natuurlijk zijn ermensen dieeen
snelleoplossing aanbieden.Zoheb ik
iemand overdevloergehad diewater
aanbood uit een bodemsaneringsproject
maar ertussen neusen lippen bij zeidat hij
deleveringniet kongaranderen omdat het
verloopvan hetsaneringsproject niet zeker
was.Dat kandus niet".
Enka heeft ookgrondig onderzocht of
wateruit deNederrijn zou kunnen worden
ingezet.VanVeldhoven wijst opde barrières
diedat onderzoek aan het licht bracht: "In
dewinter ishet Rijnwatery°Cen inde
zomer 22°C.Enkaonttrekt alzo'n75jaar het
Veluwsegrondwater met een constante
temperatuur van 12°C. Defabriek isdaarop
ingericht. Hoemoetje die temperatuurschommelingen dan opvangen?En het
probleem van het chloorgehalte.Alservanaf
Bazelvanalles indeRijn wordtgegooid en
het chloorgehalte omhooggaat, kan ik mijn
stalen apparatuur afschrijven. Het bedrijfsleven heeft niets aan snelle oplossingen.
Eerstmoet heelgoed worden nagedacht.Er
isdusgeen sprakevandat deindustrie de
hakken indegrond zou zetten".

Stijgende kosten
Naast de20procent reductiedoelstelling
voorhet onttrekken vangrondwater zetde
overheid deindustrie ookaan tot waterbesparingdoordeheffingen teverhogen."Als
debelastingdienst 34cent perkubieke meter
ophetgrondwater zetendan nogmet een
schuin oognaar deprovinciekijkt endie
aanspoort om daarbovenop nogwat centen
tezetten omdeverdroging te kunnen
bestrijden, dan zieje hoesnel weopeen
hogeprijs zitten.Daarmoetje welmee
oppassen,want sectorenalsdevoedingsmiddelen- enpapierindustrie vallenofstaan
met hun proceswater", waarschuwtVan
Veldhoven.
Hij wijst opdepogingen vandeVEMW
omdeaandacht gevestigd tekrijgen opde
prijsstijging voor industriewater.
"Laagwaardige toepassingen, zoalsvoor
alleen koelwater, komen bijna niet meer
voor.Daarvoor iswater alteduur". Het
ongebreidelde opvoeren vandegrondwaterprijs leidt volgens hem niet automatisch tot

besparing.Omdeprijsstijging enigszins te
temperen zetdeVEMWzwaar inophet
transparant maken vandekosten bij de
drinkwaterbedrijven. "VEW1NendeUnie
vanWaterschappen zijn nu druk bezigmet
benchmark-activiteiten en diezullen naar ik
hoop leiden toteen beter besefvan efficiëntie.Het resultaat van het benchmarkonderzoek vandeVEWINheeft nog niet alle
nuances diewijer inzouden willen zien",
laatVanVeldhoven weten."Alleoneigenlijke milieukosten, zoalseenjachtopziener
indeduinen,zouden eruit gelaten moeten
worden.Het rapport vandeVEWIN laateen
verschil indekostenopbouw zien vaneen
factor 2,5.Alsje verschillende productiekosten hebt,omdat hetene drinkwaterbedrijfwater bereidt uit oppervlaktewater en
het andereuitgrondwater eneenderde uit
zeewater, dan moetje correctiefactoren
inbouwen.Dan kunnen weaapjes met
aapjes gaan vergelijken. Dat isechte benchmarking".

Clusters
Dekansen liggen volgensVan
Veldhoven voor het oprapen nu depsychologische barrière voorhet hergebruik van
afvalwater wordt doorbroken.
Clustervorming iszijn parool.Zoals in
Limburg isgebeurd waaracht bedrijven het
grondwater gaangebruiken dat decementfabriek ENCIoppompt omde kalkgroeve
droog tehouden. Uiteindelijk wordt het
water indebestaande waterzuiveringsinstallatievanpapierfabrikant Sappigezuiverd
en naacht keertezijn hergebruikt geloosd.
Diekant moet het op,vindtVanVeldhoven.
"DeprovincieGelderland heeft een beleid
omdeverdroging indeheleprovincie met
20procent terug tedringen.Vanuit de
Kamer vanKoophandel hebben wij toen
benadrukt dat deprovincie de mogelijkheden inregionaleclusters moet gaan
onderzoeken. Kijk niet naar bedrijfAenB,
maar kijk naar debedrijven dieineen cirkel
van tien kilometer bij elkaar liggen.De
provincie heeft dit adviesovergenomen.Er
worden nu vijfregionale clusters onderzocht.

Huwelijken
"Het helehuwelijk indewaterketen,
van waterwinning, waterproductie, watertransport,afvalwaterzuivering toten met
riolering,gaat langzaam maarzekereen
marktactiviteit worden waar mensen elkaar
vinden.Hierinzitten dewaterleidingbedrijven, deafnemers ende waterschappen.
Het Limburgse project vormt hiervan een
goed voorbeeld.OokderwziHetSloe
waarbij het nutsbedrijf Deltavooreen

aantal bedrijven eengezamenlijk afvalwaterzuivering heeft gebouwd, isdaarvan een
voorbeeld. Inwest-Brabant iseen initiatief
vanDelta helaas mislukt. Depijpleiding ligt
er,hetsoott waterdat deklant wiliser,
alleenmaghet niet worden geleverd omdat
deklant buiten het verzorgingsgebied van
Delta ligt".VanVeldhoven verfoeit het
eilanddenken vande waterleidingbedrijven.
"Het iseenheelcomplex veldzonder
simpeleoplossingen. Het isdaarom erg
belangrijk dat allepartijen met elkaar
praten".Partijen moeten volgens hem
voldoendevertrouwen in elkaar hebben en
elkaar devraagdurven testellen:Wat kanik
voorjou betekenen?

Mooie dingen
"Alsjeervoor zorgtdatdeander iets met
jouw afvalwater kandoen,dan isdat de
meest idealesituatie."VanVeldhoven haalt
eenvoorbeeld aan."Een bedrijf moest
methanol inzijn waterzuivering gooien om
tevoorkomen dat het organisch materiaal in
het waterdoodging.Het bedrijf kon afvalwater vaneenander bedrijf krijgen waarin
nogveelorganisch materiaal zat.In plaats
vangeldtebetalen voordetoeslagstof,kreeg
het bedrijfgeld voorhet verwerken van het
afvalwater. Dooreenhuwelijk ontstaan
mooie dingen".
VolgensVanVeldhoven heeft onderzoek
uitgewezen dat water vooreen tweede
gebruik niet duurder isdan tweegulden per
kubiekemeter. "Alshet water aande ingang
wordt geleverd vooreen hogereprijs, dan
kan het niet meer concurreren met delevering vanwater uit primaire bronnen", aldus
VanVeldhoven.
Belangrijk vooreen clustergewijze
samenwerking isvolgens hem de betrokkenheid vanwaterschappen enprovincie.
Dat heeft volgenshem het Limburgse
projecrgeleerd.Het waterschap kande
partijen bij elkaar brengen;deprovincieis
nodigvoordevergunningverlening. "Deene
meneer speeltnamelijk derolvande afvalverwerker voordeandere.Endaar moetje
dus eenvergunning voorhebben", waarschuwt VanVeldhoven.
Eenanderebelangrijke roldievoorde
waterschappen endeprovincies ligtweggelegd,ishet bij elkaar brengen van bedrijven.
"Ikdenkdateenonderzoek alsin
Gelderland dejuiste kortsluiting kan
veroorzaken. Deprovincie heeft daarde
medewerking vandewaterschappen ende
bedrijven. Datisgoed.Alserietsmogelijk is
dan moet heterdan uitkomen."C
Jacvan Tuijn
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