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Kringloopsluiting:een
kwestie van imago
JAC VAN TUIJN

Hethergebruikvanafvalwaterisnauwelijksnogeentechnischprobleem.Eenbedrijfkanmet het
hergebruikvanafvalwater dubbelheid besparen: minderinkoopvanwam enminderrioolrechtof
zuiveringslasten. Tochwilhetindepraktijk nietvlotten.Eensectormetvee!potentieel isdevoedingsmiddelenindustrie, maarhetkwetsbareimagostaatdeinvoeringvandewaterkringloop inde
weg. Demeestebedrijvenzijn bevreesddat a/nemers ajhaken alsdiehorendaterafvalwater in het
productieproceswordtgebruikt.Afvalwaterdeskundige G.Hcusinkveldsignaleertindesectorveel
koudwatervrees.

"Alsikdirecteur vaneen zuivelbedrijf
zouzijn,zouikallesinhetwerkstellenom
dewaterkosten zolaagmogelijk tehouden.
Ikzal toestaandatinbepaaldedelen van het
productieproces heteffluent vandeeigen
waterzuivering magwordengebruikt. Daar
moetdanweleenbewezen kwaliteitsmonitoringinzitten."Aanhetwoord isG.Heusinkvcld,accountmanager bijArcadis-IMDin
Barneveld.Heusinkveld adviseert al25jaar
devoedingsmiddelenindustrie ophetgebied
vanwaterenhoudt zich tegenwoordig sterk
bezigmethetsluiten vandewaterkringloop.Zoishijnauw betrokken bijhetpro-

weglopenomdat eronzekerheid ontstaat
overdekwaliteit vandevoedingsmiddelen.
Heusinkveld heeft duidelijk moeitemetdie
negatieveopstellingenziet hetals een
imagoprobleem datlangzaam gaat oplossen:
"Metomgekeerdeosmosekunnen wevoor
een redelijke prijs vanhetsmerigste afvalwater drinkwater maken.Hetisalleennog
maareenimagoprobleem enhetis dus
moeilijk tevoorspellen waterpreciesgaat
gebeuren.Ikweetechterzekerdatsommige
bedrijven degesloten waterkringloop
beheerst zullengaan invoeren."

"Deprijsvanwaterishetaanjaagmechanismevoorwaterhesyaring.ikkensituatieswaarmenzegt: laat hetwater
maarlopenwantdeterugverdientijdislangerdan driejaar.
Vasalshetwaterstrakseenguldenperkuubduurderwordt
dankijkenzeeropnieuwnaar."
ject Vrijwillige waterbesparing waaraan44
Overijsselse bedrijven meewerken.Daarnaast ishijbetrokken bijeenonderzoeksproject vanhetRIZAnaarhetsluiten vande
waterkringloop bijeenzuivel-eneenaardappclverwerkingsbedrijf Bijdezetwee
bedrijven wordt momenteel dewaterhuishoudingzeergedetailleerd inkaart gebracht
enworden perprocesstapdeminimale kwaliteitseisen vanhetwater geformuleerd.
Heusinkveld kenr bedrijven indevoedingsmiddelensector dienooitentenimmerhet
effluent zullen hergebruiken. Diewillen
geenenkelrisicolopendathun klanten
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Procesgeïntegreerd als eerste
stap
Deovertuiging vanHeusinkvelddatde
sector uiteindelijk kringloopsluitingzal
accepteren komt waarschijnlijk voortuit
zijn ervaringen zo'n25jaargeleden toende
WVO inwerking trad."Wijzijn toen begonnenmetprocesgeïntegreerde maatregelen,"
zoherinnert hij zich."Zonder meetgegevens
werdje indietijd aangeslagen opbasis van
decoëfficiënt endiewasvelemalen hoger
dandewerkelijke vuillast.Ikwerkte toenbij
deGelders-Overijsselse Zuivelbond enwij
zijn dezuivelbedrijven gaan adviserenhoe

zedievuillasr konden vaststellen.Wehebbendebedrijvenjarenlang voorgehouden
dathetvuilmaken vanschoon waterveel
meer kostdanhetschoonmaken vanvuil
water.Dekosten voorzuivelbedrijven met
eenzuiveringsinstallatie voorhetverlies
vangrondstoffen zijn velemalen hogerdan
dievanhetzuiveren vanafvalwater. De kosten vanproductverlies liggen eenfactor2
tot 2,5 bovendezuiveringslasten.Alsjedat
wist terugtewinnen dankonjegeldverdienen."Heusinkveld voerdefeitelijk een
milieubeleid avant-la-lettredoor toenal
bedrijven teadviseren procesgeïntegreerde
maatregelen tenemen."Eenaantal bedrijvenwildetoch hetafvalwater zelfgaan zuiveren,maar wijhebbendatzoveel mogelijk
tegengehouden. Doorend-of-pipe maatregelenverslaptedeaandacht inhet bedrijf
enwerden dureproducten ongemerkt vernietigd."VolgensHeusinkveld hebbende
meestezuivelbedrijven zichdeeerste tien
jaar nadeinvoeringvandeWVO vooral
gericht opverbeteringen aanhetproductieproces."Toenhetplafond was bereikt
kwamereenomslagnaar end-of-pipe
maatregelen endoet degedeeltelijke zuiveringhaar intrede."Dezuivelbedrijven gingenhunafvalwater vooreendeelzelfzuiverenenkonden daarmeebesparenop de
lozingsheffing. Dezuiveringsinstallatie verwijdert alleendegrootstevuillastende
moeilijk teverwijderen verontreinigingen
worden gewoongeloosd waaroverdaneen
kleine heffing wordt betaald.

Verbaasd over waterverlies
Heusinkveld isverbaasd overdemogelijkheden dieernogsteedsbestaan voorher
verminderen vanhetwatergebruik.Vorig
jaar isereenwaterbesparingsproject gestart

bij44Overijsselse bedrijven.De bedrijven,
dievoor bijna dehelft uitde voedingsmiddelensector komen, zijn onderworpen aan
eenquickscanwaarvan Heusinkvelderzelf
ookenkeleheefr uitgevoerd."Na25jaar
blijkt hetbijdezebedrijven nogsteeds
mogelijk omhetwaterverbruik met gemiddeld 20procent teverminderen doorgood
housekeepingendoor maatregelen met een
terugverdientijd van minder dan driejaar.
Ikwasverbaasd over waterbij sommige
bedrijven aanduur water wegliep.Zelfs eenvoudigemaatregelen alshetoptijd dicht
draaien vaneen kraan waren nogniet doorgevoerd.Het argument wasdatzehunorganisatie nietkonden belasten met een onderzoeknaar maattegelen omhetwaterverbruik teverminderen. Intussen warenze
welvolopbezigmet verbeteringen aanhet
productieproces.Daar vielmeer aan teverdienen. Dus lieten zehetwater maar lopen."
Heusinkveld constateert dat bij veel bedrijvenwaterbesparingfinancieelondergeschikt isaanhetproductieproces. "De prijs
van water ishetaanjaagmechanisme voor
waterbesparing. Ikkensituaties waar men
zegt:laat het water maar lopen wantde
terugverdientijd is langerdan driejaar.Pas
alshet waterstrakseenguldenper kuub
duurder wordt dan kijken zeeropnieuw
naar."Danwordt kringloopsluiting volgens
hem zeerinteressant. "Steeds meer bedrijvenzuiverenhunafvalwater zelfende kwaliteitvanheteffluent verbetert sterk. Er
komt dus meer water beschikbaar voor hergebruik inhetproductieproces of infiltratie
ophet bedrijfsterrein."

Infiltereren
Dekeuzetussen hergebruik of infiltratie
isvolgensHeusinkveld sterk afhankelijk van
demanier waarophetbedrijf het watet
inneemt. Bedrijven meteengrondwaterwinningzullen snellergeneigdzijn omde
negatieveeffecren vandeonrtrekkingte
compenseren door infiltratie van regenwaterofgezuiverd proceswater. "Weziendatin
nieuwevergunningen gesreld wordrdateen
bedrijfmet eeneigen grondwarerwinning
denegatieveeffecten van de onttrekking
moet compenseren,"zosignaleert Heusinkveld."Rondhetinnamepunt kunjedan
waterindebodem laten zakken.Jekunt
zelfs speciaal hiervoor oppervlaktewater
innemen, dat eengeringe behandeling
gevenen hetgebruiken voorinfiltratieter
compensatie vandeonttrekking. Een bijkomend voordeelis datje dan netto minder
wateruitdegrond haalt enjeeen correctie
krijgt opdegrondwaterbelasting." Naar
mate deonttrekking opgrotere diepte
plaatsvindt, kandeinfiltratie volgens hem
verder wegliggen."Demeesteeigen grond-

"'Steedsmeerbedrijvenzuiverenhunafvalwaterzelfende
kwaliteitvanheteffluentverbetertsterk.Erkomtdusmeer
waterbeschikbaarvoorhergebruikinhetvroductievrocesof
infiltratieophetbedrijfsterrein."
waterwinningen zitten op30meter onder
maaiveldendaar isdebeïnvloeding door
infiltratie groot.Maar ookingroteregebieden heeft hetzin.ZowordtopdeVeluwe
veelafvalwater afgevoerd naar rwzi's diehet
effluent opdeVeluwerandmeren lozen.Een
gebiedsgerichte aanpakenhet water vasthouden kandeverdroging vanhetzandrijkc
gebied sterk verminderen."
Tochgaat Heusinkveld ervanuit dat
dezeoptiezichvoorlopignogbeperkttot
het infiltreren van regenwater ofhet infiltreren vanspeciaal daarvoor ingenomen
oppervlaktewater. "Alsje het effluent inde
bodem infiltreert dan kunjebij calamiteiten indezuiveringindeproblemen komen.
Jehebt dan temaken met regelgevingzoals
het infiltratiebesluit en deWetbodembescherming.Diebieden watdat betreft weinig ruimte."

Kwaliteitsborging
Eengroot knelpunt dat dekringloopsluiting indevoedingsmiddelenindustriein
dewegstaat isvolgensHeusinkveldhet
imagoprobleem. Indesector heeft alvan
allesgespeeld:varkenpest, BSE,salmonella
endatheeft desector terughoudend
gemaakt.Hij is daarom blij dateenzuivelbedrijfeneen aardappelverwerkingsbedrijf
bereidzijn gevonden ommeerewerken aan
eenhaalbaarheidsonderzoek naar concrete
mogelijkheden voor kringloopsluiting."In
debegeleidingscommissie zitten deprovincieenhetwaterleidingbedrijfendatisgoed
voordeintegrale aanpak vanderweeonderzoeken.Erwordtgewerkt met een systematiekdiedoothetbevoegdgezag isgeaccepteerd endat isvoordevoedingssector enorm
belangrijk." Heusinkveld wijst ophet
HACCP-systeem (hazard analysecritical
controlepoints)datdoordesector wordt
gebruikt omdekwaliteit teborgen."Jegaat
dan kijken naar dekritische factoren inje
proces.Wat isdeschade alserietsergens iets
misloopt en hoeborgikdat.Indegroenteen fruitsectot isalmet HACCPgewerktbij
gedeeltelijk hergebruik vanhet effluent.
Daarisgekeken naarderisico'svaneen
ophopingvanmicro-organismen in het
water endematevannagroei."DeInspectie
gezondheidsbescherming (IGB)die toeziet
opdenalevingvandeWarenwet gebruikt
volgens Heusinkveld deHACCP-systcmatiek

om meerverantwoordelijkheid bij het
bedrijfsleven neer teleggenalshetgaat om
kwaliteitsborging. Dezehouding biedtvolgens hem eengoederuimte voorhethergebruik van effluent.

Groot potentieel
"Deslacht- envleessector daarenregen,
staan onder toezicht vandeRijksdienst voor
dekeuring vanveeenvlees(RW)endieis
heelstar.Diebedrijven mogen uitsluitend
water vandrinkwaterkwaliteit gebruiken.
TNOenArcadis-IMDonderzoeken momenteeldeminimale kwaliteitseisen bijde
diversestadia vanhetprocesenmet de uitkomst vanhetonderzoek willen weeendiscussieaangaan met deoverheid."Het potentieel isgroot."AlsdeRWhethergebruik
vaneffluent opbepaaldeplaatsen toestaat
dankunnen weindeslacht-envleessectot
30% watet besparen.Datzou neerkomenop
eenfinanciëlebesparing van 10 miljoen gulden."
Toch blijft devraagofdebedrijvenher
sluiten vandekringloopsnelzullen oppakken.Uit dedoorlichting vande Overijsselse
bedrijven bleekdat zejaarlijks gemiddeld
28.000gulden konden besparen ophun
waterkosten. Bijde nazorgbezoeken bleek
echter dat debedrijven nauwelijks iets haddengedaan met debesparingsoprie."Inde
milieujaarverslagen werdergoedesiermee
gemaakt maar hetontbrak debedrijven aan
tijd om hetgoedoptepakken.Jekrijgtte
horen dat eenafdeling binnenkort toch
gereorganiseerd wordrendateen apparaat
vervangengaat worden ofdatde vetantwoordelijkepersoon eersteenander projcer
moet uitvoeren."Desondanks blijft Heusinkveld sterkgeloven in kringloopsluiting.
Vooralinverdroogdegebieden waardeoverheid deonttrekkingsvergunningenwil
beperken. "Ikziebedrijven die leidingwater
voor 2tot3 gulden/m3 moet kopen uiteindelijk welkringlopen.Vooreen bedrijf met
eeneigenwinning ligthetanders omdat
daar een factor drie àvierlager liggen.Voor
zo'n bedrijf iskringlopen alssnel duurder.
Daarzeggenwetegen:weeszuinigopje
eigen winning."•"
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