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Op u maart verzorgdedefaculteit der
CivieleTechniekenGeowetenschappen van
deTUDelft eencolloquium overdrinkwater.Tijdensdiedagkwamen tweeafstudeervoordrächtenaan bod:'Indusmcv
project Roermond,toetssteen vooreen
natischcaanpak van industricwatcr
projecten' van J.Krijgsman en 'UltrafiltratievanBiesbosch-bekkenwatcr met
ïlortdcdosering'vanA.Martijn.
Inbijgaand artikel leest udevoordracht van ].Krijgsman;oppagina..volgt
devoordracht vanA Martijn.
Voormeer informatie overbeide
verslagen kunt ucontact opnemen met
JasperVerberk(015)278«5 *$•

Industriewaterproject
Roermond:toetssteenvoor
systematischeaanpak
J. KRIJGSMAN, TU DEIFT
A. CREUSEN, E-WATER GROUT iv

dan weltussen bedrijven,hetaanbieden van
eentweedekwaliteit water(e-water)ab
milieuvriendelijk alternatief voor bestaande
watervoorzieningen enreductievandekosten
doorgoed beheer.

C. RUITERS, E-WATER GROUPRV
J. VERRERK.TU DELFT

DoorWaterleiding Maatschappij Limburg;WML iseenonderzoekuitgevoerd naar aanpassingenbeheersmogelijkhedenvandewaterhuishouding opbestaandeennieuwaanteleggenindustrieBijtotaal watermanagement wordt de
terreinen. Hiertoeiseensystematischeaanpak ontwikkeld dieistoegepastopindustrieterreinen in
gehelewaterhuishouding vanhet bedrijt 01
Roermond. Uithetonderzoekblijkt dat degrootsrekostenbesparing wordtbehaalddoorcentrale
leveringvantndusrnewater.Lokaleoptimalisaties,cascadenngenhergebruikwordenwaar mogelijk
industrieterrein abeengeïntegreerd proces
gerealiseerd maar blijken inbeperktemate
haalbaar. Inmiddelszijndee-wateracnviteiten
vanWMLondergebracht indee-WaterGroup
A/b 1
ïkh*maaaheweagavecuioienenbrorwnbm«neenwatnhuuhowlinßigebvd.
bv,eenjoint venture tussenWMLenZuiveringschapLimburg.
Ophetgebied van industriële watervoorziening hebbenzichdeafgelopenjarengTOtc
veranderingen voorgedaan,onder meer
veroorzaaktdooreenkostenstijging aan
inname-en lozingskantengewijzigd beleid
inzakevcrdrogingsbestrijding.Tevensspeelt
deintroductie van marktwerking bijde
watervoorzieningeenrol.
Dee-WaterGroup bvheeft totdoelde
commerciëlewatermarkt tebenaderen vanuit
degezamenlijkeoptiek van Waterleiding
Maatschappij Limburgen Zuiveringschap
Limburg.Datgebeurtopeendrietalgebieden:
devervangingsmarktvangTond-endrinkwatertoepassingen in industriële processen,
decentraleafvalwaterbehandeling, eventueel
incombinatiemethergebruiken het 'totaal
watermanagement' voordeindustrie.
Aanpassingen beheervandewaterhuishoudingop industrieterreinen iseenvoorbeeld vantotaal watermanagement enis
gericht opwaterbesparing middelsdiverse
procesgeïntegreerdemaatregelen eninzet van
alternatieveikoel(technieken,hergebruik van
proces-enafvalwater, aldan ni« nazuivering,
cascadenngofmatching binnen een bedrijf
16 1,0 » « i,„
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beschouwd.Dezeaanpakisschematischweergegeveninafbeelding 1.Inhetschemazijn
systeemgrenzenvastgesteldwaarmeedemate
vandetaillering wordtbegrensdtotdrie
schaalniveaus,tewetenhet bedrijfsniveau,
waarwordtgekekennaardebedrijfsinterne
situatie,hetniveauvan industrieterreinen
waarbijwordtgekekennaarverschillende
dichtbijelkaargelegenbedrijvenenhetregionaleniveauwaarinmeerdereindustrieterreinenwordenbeschouwd.

RWZI

Hetonderzoekenvan de aanpassingsmogelijkhedengeschiedtvankleinnaargroot,waarbij eerstdebedrijfsinterne waterhuishouding
wordtgeïnventariseerdmiddelseen zogenaamdee-waterscanendaarnazo mogelijk
verbeterdVervolgenswordtopgeschaaldnaar
ha industrieterrein,waarbijschaalvoordelenen
doorleveringvan (afvalHvatertussenbedrijven
mogelijkwordenAblaatstewordtde regionale
leveringvan industnewataaan meerdere
industrieterreinenbeschouwd.Belangrijke
voorwaardevoorsuccesisdat de nieuwesituatie
voordeindustriegeenhogerekostenmetzich
meebrengtdan debestaandesituatie

RoerstreekNoord

Regio Roermond metdaarbinnenaangegeven debelangntksu gebieden enactoren.

Bedrijfsniveau
Implementatievanfinancieel haalbare
bespanngsmogelijkhedenmoetgerealiseerd
wordenofbekendzijnomeenbetrouwbare
prognosevanhet toekomstigwaterverbruikte
kunnenmaken.Ineersteinstantieworden
alleendegrootsteafnemers meteenverbruik
vanmeerdan 10.000m> per jaar beschouwdDevolgendeverbeteringen zijnbinnen
bedrijvenvantoepassing:
Meten,rapporterenencommuniceren
overhetwatergebruikenkostendoorberekenennaarproductieeenheden;
- Maatregelenophetgebiedvangood
housekeeping,zoalshetsnel reparerenvan
lekkages,hetmetonnodig latenopenstaanvankranenenhetaanbrengenvan
doorstroombegrenzers;
Hetverminderenvanwatergebruikdoor
gebruiktemakenvanalternatieve
pt(Xessen.
Hergebruikvanwater,bijvoorbeelddoor
* Cascaderen(hetwaterwordtachtereenvolgensvoormeerderedoeleindeningezet);
Hergebruikvanafvalwater (gebruiktkoelwater,condensaatofeffluent vaneen
afvalwaterzuivering^
•roiragtlnugimdetechniekenvoorhet
"'-""'Mfiiii'mttni Het1
graodwufiianisvaakfinancieelaantrekke'iikrtdan«aterhergebruikalleen.
Het zeilruMTtrnvanverontreinigdafval
>it1» vooral«onomuchintrte»
retvedBZVen/ofCZVinhet
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afvalwater aanwezigis;
Hetuitbesteden vanwatergerelateerde
procesonderdelenenutilitiesaan
gespecialiseerdebedrijven(outsourcing);
Hetuizettenvananderewaterkwaliteiten
Doorde sajgendednnkwaterprijsgaanveel
bedrijvenova op grondwater(indien
proces-envergunmngtechnischmogelijk
Ookishetmogelijkom waterop een andere
wijzetebehandelen demmcrahsatie om
zodoendeeen lagerwater-enenergiegebruikte bewerkstelligen(minderspuien).

Niveau Industrieterrein
Op eenindustrieterrein kunnenschaalvoordelenwordenbehaalddoorha samenvoegenvanbepaaldeprocessendiebij meerderebedrijvenplaatsvinden.Daarnaastis ha
mogelijk wata tebesparendoormiddelvan
ha doorleverenvanafvalwater. Devolgende
aanpassingenvandewatahuishoudmgzijn
specifiek vantoepassingopindustrieterreinen:
Ha aanpassenvandeafvalwatersituatie.
Minimalisatievanloztngskostenen
watabespanngdoormiddelvanverschillendevormenvanhergebruikzijnde
belangrijksteaandachtspunten. Erzijn
verschillendebenadoingenmogelijk;
Ha doorleverenvangebruikt wata
tussenbedrijven;
Ha centraali'voor)zuiverenvanafvalwata
vanmeerderebedrijven;
Ha hennztttenvancentraalgezuiverd
afvalwat

Hetinzamelenendistribuerenvan
hemelwatervoorproces-ofanderedoeleinden.Opnieuwebedrijventerreinen
liggenermogelijkheden voorbluswatervoorziening uithemelwater indienoverheid,projeaontwikkelaars.gemeentenen
e-WaterGroupreedsineenvroegstadium
samenwerken.
- Centralewaterbehandelingionthardingof
demineralisanei.Veelbedrijvenhebben
installatieswaarmeewaterwordtopgewerktnaareenhogaekwaliteit.Door
gebruiktemakenvanbestaandeovercapaciteitenofinstallatiesuittebreiden
kandeproductiecentraalplaatsvinden
(schaalvoordelen).
Reaionaalniveau
Nadatde diverselokaleverbeteringen
bekendzijn.wordtde leveringvan e-wata aan
regionaalgelegen industrieterreinen
beschouwdDe analysevan de bedrijven
e-waterscans geeft inzichtmdevaeistekwaliteit,kwantiteiten manmaalprijsniveauvoor
de verschillendebedrijven.Uitde vorigetwee
fasenzijnde lokalebesparingeninbeeldgekomenwaardoorde kansop een tehogeinschattingvan de leverbarekwantiteit isvakleind
Resultaten case-study
Dehierboven beschrevensystematische
aanpakvoorverbeteringvandewaterhuishoudingisnaderuitgewerktvoorha casegebiedRoermond
H . O . .
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behoren. Ook op het nieuw aan te leggen
terrein Rocrstreek-zuid is toepassing twijfelachtig, voornamelijk alsgevolg van de lage
leveringszekerheid.
Bijde centrale productie en distributie van
demi- en onthard water bestaat de mogelijkheid om ongeveer 35.000tot 40.000mi demiwater door te leveren van een bedrijf met overcapaciteit naar een ander bedrijf Hierdoor kan
een demi-installatie volledig buiten gebruik
drinkwater

Ajb. 3:

grondwaterbelastingeigen
winningen

interne
behandeling

zuivermgslasten

rioolheffing

worden gesteld. Ook de levering van onthard
water iseen mogelijkheid, hiervan kan ongeveer 35.000m ' worden doorgeleverd. De beper-

Gfmiddeldekostenverdelinguitgesplitstnaardeverschillend«onderdelenvandewaterhuishouding.

kende factor isde distributie. Vanwege de
hoge aanlegkosten van leidingen worden de
voordelen die volgen uit de schaalvergroting

activiteit is,zoals de e-Water Group, heeft op

deels tenietgedaan. Om deze reden wordt deze

dit vlak meer knowhow in huis.

methode slechts toegepast waar bedrijven op

tiental bedrijven geselecteerd, waar vervolgens

vrij kleine afstand van elkaar liggen (maximaal

een e-waterscan is uitgevoerd. De selectie

Aanpassing industrieterrein

ongeveer 200meter).

Inventarisatie
In de regio Roermond (afbeelding 2)is een

Tussen de bedrijven onderling zijn enkele

heeft plaatsgevonden op basis van de omvang
van het watergebruik (drink- en grondwater).

mogelijkheden aanwezig waarbij afvalwater

Bij de overige 60bedrijven heeft slechts een

van het ene bedrijf kan worden doorgeleverd

Regionale aanpassingen

globale inventarisatie plaatsgevonden. Het

naar het andere bedrijf. De totale water-

een andere watersoort (e-water) behandeld. Uit

Op dit schaalniveau wordt de levering van

bleek dat het totale watergebruik van de

besparing die op deze manier kan worden

dee-waterscans blijkt dat de door e-water

grootverbruikers ongeveer 2,6miljoen m ' per

gerealiseerd is 25procent van het totale water-

vervangbare hoeveelheid ligt tussen 14 en

jaar bedraagt. Hiervan is 16procent drink-

gebruik van het industrieterrein Roerstreek-

2miljoen mi perjaar, afhankelijk van de gebo-

water en 74procent grondwater. Inclusief een

Noord, wat neerkomt op 212.000 m ' per jaar.

den kwaliteit, inclusiefde verwachte afzet op

geplande uitbreiding in de vorm van het

Een centrale afvalwaterinzameling en

industrieterrein Roerstreek-Zuid zal in de

-zuivering blijkt niet haalbaar, om de

komendejaren het waterverbruik naar schat-

volgende redenen:

ting oplopen tot 3,2miljoen mi per jaar.

de Roerstreek-Zuid.
De te vervangen watersoort speelt een
grote rol met betrekking tot de economische

Bedrijven die afvalwater lozen met een

haalbaarheid, omdat vooraf isgesteld dat de

hoge organische vuilvracht hebben reeds

nieuwe situatie geen hogere kosten met zich

het initiatiefgenomen het water zelf te

mee mag brengen dan de huidige situatie. Dit

kosten zijn eveneens in kaart gebracht. De

zuiveren (het effluent is herinzetbaar);

wordt geïllustreerd in afbeelding 4.

integrale kostprijs (de totale kosten van de

Overige afvalwaterstromen zijn relatief

waterhuishouding gedeeld door het totale

arm aan organische verbindingen en

watergebruik) blijkt te liggen op 3,80 gulden

hebben een hoog zoutgehalte, waardoor de

per mS.De integrale kostprijs vertoont een

zuivering economisch minder interessant

Direct ingenomen oppervlaktewater. Na

sterke spreiding van bedrijf tot bedrijf, soms

isen hergebruik wordt bemoeilijkt. Alleen

vlokkingsfiltratie en chlorering is het

wordt nauwelijks meer dan 1 gulden per mi

een sterke verlaging van de kosten van

water geschikt voor laagwaardige toepas-

betaald, in een enkel geval ligt de prijs op

ontzouting kan deze situatie veranderen;

singen. Degrootste beperkende factoren

Bepaalde CZV-verbindingen zijn nauwe-

zijn het DOC-gehalteen de hoge tempera-

De aan de waterhuishouding gerelateerde

meer dan 22gulden per mi. In afbeelding 3is

-

Erzijn twee alternatieve kwaliteiten
e-water vergeleken:

de verdeling over dediverse kosten weer-

lijks afbreekbaar zodat geen economisch

tuur in de zomer. Naar verwachting kan

gegeven zoals diezich bij de onderzochte

voordeel kan worden behaald.

van dit water 14 miljoen mi per jaar

industrie voordoet.

worden geleverd. Het overgrote deel van
De inzet van hemelwater blijkt in de Roer-

Opvallend isde lage rioolheffing, die in

streek-noord niet tot de mogelijkheden te

het vervangbare water bestaat uit grondwater. Door de lage kostprijs van grond-

het onderzoeksgebied slechts 10cent per op
het riool geloosde m ' is.
A/b.4.

Bepalmavandemarktpnjsvane-water.

Bedrijfsinterne aanpassingen
De bedrijfsinterne situatie is middels
e-waterscans in beeld gebracht en op enkele
plaatsen zijn verbeteringsmogelijkheden
gevonden. Eén van de belangrijkste bevindingen isechter dat de bedrijven reeds in hoge
mate waterbesparende maatregelen hebben

_». . , - . S ' ^ '
2*5

toegepast. Aanvullende verbeteringen bestaan
voornamelijk in de vorm van het optimaliseren van diverse behandelingen van proceswater. Een bedrijf waarvoor water kernlö
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water(volgensopgavevan verschillende
bedrijven ligtdezerond 65centpermJ,
inclusiefontijzcringenbelastingen) zijn
deeconomischevoordelen beperkt.
Oevcrfiltraat. Doordat hetopdezewijze
verkregen water waarschijnlijk zuurstofloosis,isbijdezuiveringgekozenvoor
beluchting,zandfiltratie enontgassing.
Doordeconstantere temperatuur eneen
lagergehalte DOC (doorbijmenging van
grondwater) isdit water breder inzetbaar
dandirect ingenomen oppervlaktewater.
Alleendaarwaarhetwater incontact
komt met mensenofvoedingsmiddelen
moet nogdrinkwater worden gebruikt,
vrijwel alhetoverigewater kanworden
vervangen.Deverwachteafzet bedraagt in
ditgevalongeveer 2,0miljoen mJperjaar.
Doorhetgrotereaandeel vervangen drinkwaterisheteconomisch voordeelgroter.
Bijdekeuzetussen dealternatieven heeft
heteconomischevoordeeldat oeverfiltraat
biedtdedoorslaggegeven,ondanksdeonzekerheid met betrekking totdeindetoekomst
tebeulen grondwaterbelasting. Eenexacte
prijs perkubieke meterc-waterkan niet

wordengegeven,hetwordt alsonderdeelvan
eentotaalpakket aandediverse bedrijven
aangeboden,waarbij deprijs mede afhankelijk
isvanhetmomenteel gebruikte water(individuele prijsberekening).
Conclusies
De geformuleerde aanpakaandehand van
degebruikteschematisatieeneen'van klein
naargroot' benadering blijkt eenadequateen
overzichtelijke methodetezijn omdevolledigewaterhuishouding aantepassen, waarbij
dediverseonderzoeksrichtingen zoals
genoemd indeinleidingvoldoendeaanbod
komen.
e-Waterleveringaanderegionaalgelegen
industrieterreinen isopdit moment slechts
mogelijk wanneer naastgrondwater ookeen
substantieel deeldrinkwater wordt vervangen.
Nadeel isdusdatdeactiviteiten van het
e-waterbedrijf inkomstenderving door
verminderingvandednnkwateromzetvoor
hetplaatselijk waterleidingbedrijf inhouden.
Het toepassenvanlokaleoptimalisaties bij
bedrijven entussen bedrijven onderling kan
waterbesparingen opleveren.Dezemaatregelen kunnen echter inbeperkte mate

economisch concurreren metdeovergang
naareenandere watersoort.
Volledigekringloopsluiting blijkt niet
mogelijk, alleeneensterkedalingvande
kosten vanhyperfiltratie hierverandering in
aanbrengen.
Deonderzochteindustrie heeft deinterne
waterhuishouding reedsvergaandgeoptimaliseerd,zodathiergeenspectaculaire besparingengerealiseerd kunnen worden.
Eenintermediair zoalsdee-WaterGroup,
diedewaterhuishouding van verschillende
bedrijven opelkaarafstemt kanopeenindustrieterrein eenaanzienlijke waterbesparing
realiseren.In hetproject Roermond bedraagt
deopdezewijzebereikte waterbesparing
ongeveer 15%vanhet totaal. <f
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DE W A T E R B E H E E R S I N G
VAN WOUTER WITZEL
W o u t e r Witzel is een N e d e r l a n d s e
producent van vlinderkleppen, die al 30 jaar
succesvol is in de w e r e l d v a n de w a t e r behandeling.
Met een eigen, beproefd concept dat een
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oplossing biedt v o o r de meest uiteenlopende
toepassingen.
Ontwikkeld en geproduceerd d o o r een
betrouwbare ISO-9001 organisatie die n a u w
samenwerkt met de meest t o o n a a n g e v e n d e
fabrikanten van afsluiterautomatisering.
Wouter Witzel Eurovalve, " w a t e r " -specialisten

*
Wouter Wtuel BV.
Powbui 465 7500AL Enicheoe

T* 053 536953«
f
" 053 5349500

die hun vak perfect beheersen.
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