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Technologie
Thema: Proces- en afvalwater

Bedrijven verrichten al de nodige inspanningen op het gebied
van waterbeheer. Toch is in de voedingsmiddelensector verdere
optimalisatie mogelijk. Dat is de ervaring van Ernst Covers van
Cargill, Jaap Petraeus van Campina, en Johan Raap van CSM,
allen lid van de Kiwa-Netwerkgroep Voeding en Water. Samen
met Ronald Hopman van Kiwa Industrie & Water, die als gast-
heer optrad, namen zij deel aan het door VMT in Nieuwegein
georganiseerde rondetafelgesprek. Twee aspecten spelen bij
het waterbeheer een rol: de kosten en de waterkwaliteit.

Grondwaterbescherming
De kwaliteit van het leidingwater is gewoon goed, evenals de
wijze waarop het afvalwater wordt gezuiverd. Zorgen zijn er
evenwel over de kwaliteit van het grondwater. Deze vloeien
voort uit een wettelijke bepaling die naar mening van Petraeus
discriminerend is voor de voedingsmiddelenbedrijven die eigen
grondwater oppompen. “Punt is dat wij niet dezelfde wettelijke

bescherming van het waterwingebied hebben als de waterlei-
dingbedrijven. Dit moet nog steeds worden vastgelegd in de
provinciale milieuverordening (PMV).”
Voor waterleidingbedrijven is wettelijk bepaald dat binnen het
gebied waar water wordt gewonnen activiteiten zijn verboden
die de kwaliteit van het grondwater in gevaar kunnen brengen.
“Bedrijven die grondwater onttrekken voor de productie van
voedingsmiddelen genieten deze bescherming niet”, aldus Pe-
traeus, “terwijl de kwaliteit van het grondwater voor de meeste
bedrijven een kritisch beheerspunt is binnen HACCP.”
Covers en Raap delen dit punt. Aan Raap ontlokt dit de uit-
spraak: “Blijkbaar wordt aan het water voor de toiletspoeling
strengere eisen gesteld dan aan het grondwater voor de pro-
ductie van bier of frisdrank.”

Core business
Water krijgt als grondstof, maar ook als proceswater, binnen
bedrijven over het algemeen minder aandacht dan de productie
van voedingsmiddelen. De reden hiervoor ligt eigenlijk voor de
hand. Petraeus: “Een plant manager stuurt vooral op productie-
rendement. Daar zijn de KPI’s [key performance indicators, red.]
op gebaseerd.” Met het verbeteren van het lijnrendement valt
meer winst te halen dan door te besparen op water. “In de totale
kostprijs van de producten is schoon water maar een heel klein
gedeelte”, licht Petraeus toe. Hij benadrukt dat bij Campina
waterprocessen een integraal deel uitmaken van het productie-
proces. “Kijk bijvoorbeeld naar de CIP-reiniging van de machi-
nes. Voor de kwaliteit van onze producten is dit een essentiële
processtap.” Ook bij CSM Suiker, een bedrijf dat al het gebruikte
water zelf produceert en ook zuivert, is dat het geval.

Winst in productie
Toch is er wel winst te boeken op de waterkosten in het produc-
tieproces, zo menen alle gespreksdeelnemers. Monitoring van
de waterkwaliteitgegevens waardoor de reinigingsfrequentie en
te doseren hoeveelheden chemicaliën van membraanprocessen
worden gestuurd, is zo’n mogelijkheid, weet Hopman. “Ook het
monitoren en beheersen van de kwaliteit van koelwater in de
fabriek leidt tot besparingen.” Covers geeft aan dat dit binnen
Cargill al gebeurt. 
Automatisch komt het gesprek dan op de kosten van energie,
die een belangrijke rol spelen in waterprocessen. Energie is
nodig voor het verhogen of verlagen van de watertemperatuur,
voor intern watertransport (pompen) en bij zuiveringsprocessen.

Automatisering
Automatisering kan helpen water- en dus ook energieprocessen
te optimaliseren. Voorwaarde is dan wel dat gegevens beschik-
baar zijn en er ook iets mee wordt gedaan. “Ik ben aardig ge-
frustreerd op dit punt”, legt Covers uit. “Natuurlijk weten we
hoeveel energie en water we inkopen. We weten precies hoeveel
er het bedrijf uitgaat. Maar hoeveel we op elk moment van de
dag op de verschillende productieafdelingen gebruiken, weten
we niet altijd. Dat wordt in de productiebedrijven geweten aan
de lagere prioriteit die waterprocessen hebben.”
Een kentering zou zich kunnen voordoen als de waterkosten
verder stijgen. Johan Raap trekt de parallel met energie: “De
hoge energieprijzen zorgen er voor dat energie hoog op de
agenda staat.”

Duurzame oplossingen
Gezocht moet worden naar duurzame oplossingen voor water-
problemen, zo menen de gesprekspartners. Die moeten wel
geld opleveren, wordt algemeen als voorwaarde gesteld. “Dat
geldt zeker als het om ketenprojecten gaat”, stelt Raap. Vol-
gens hem wordt er “meer gepraat over ketens, dan gedacht in
ketens.”
Zijn collega Covers benadrukt de complexiteit in de discussies
over dit onderwerp. “Bedrijven moeten afwegingen maken.
Enerzijds zijn er de kosten van water en energie. Anderzijds is er
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Waterprocessen hebben lage prioriteit

Voedingsmiddelenbedrijven laten zich niet alleen leiden door economische overwe-
gingen bij investeringen in proces- en afvalwaterprojecten. Ook duurzame milieuas-
pecten worden meegenomen. Milieuwinst is te halen in de productie zelf, maar ook
in ketensamenwerking. Voorkomen moet worden dat de waterrekening op termijn te
hoog wordt. Nu al wordt geklaagd over onjuiste heffingen en te hoge waterkosten.
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Omslagartikel

Deelnemers aan het rondetafelgesprek dat VMT in samenwerking met Kiwa Industrie & Water
organiseerde (v.l.n.r.): Ronald Hopman, Kiwa Industrie & Water, Ernst Covers van Cargill, Johan
Raap van CSM en Jaap Petreaus, Campina. Op de voorgrond (rug) gespreksleider Yves de Groote.

het belang van voedselveiligheid, waardoor mogelijk meer in
plaats van minder water wordt gebruikt voor reiniging en ande-
re processen.” Covers is fervent voorstander van duurzame
maatregelen in het waterverhaal. “Beter en efficiënter waterver-
bruik past in de discussies over duurzaamheid en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.”
Vraag is volgens Petraeus ook of een voedingsmiddelenbedrijf
zelf wel afvalwater wil zuiveren. “Wij kiezen er voor een voe-
dingsmiddelenbedrijf te zijn en geen waterbehandelaar. We
laten afvalwaterreiniging graag aan anderen over.”

Wel ziet hij een mogelijkheid om energie uit het afvalwater te
halen dat Campina op het riool loost. “In zuivelindustrie staat
de fabriek vol van warmtewisselaars, maar de restwarmte wordt
met het afvalwater afgevoerd naar de riolering. Het is nu niet
rendabel om uit dit water laagwaardige energie te halen, maar
lopen de kosten op den duur op dan kan het wel gaan lonen.” 

Ketenprojecten
Samenwerking in de keten is natuurlijk een optie, meent Petra-
eus. Een ander bedrijf kan het warme water wellicht gebruiken
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in zijn processen. Maar dat is niet altijd evident. “We hebben con-
tacten gehad met een wasserij en een betonfabriek. Zij stelden
zulke hoge eisen aan de kwaliteit en continuïteit van het water dat
we het toch maar beter konden laten weglopen in de riolering.”
Zijn collega’s zien nog andere ‘slimme’ mogelijkheden voor
ketensamenwerking. Anaërobe waterzuivering door het water-
bedrijf om zo een hoge energieopbrengst te verkrijgen, biedt

perspectief voor voedingsmiddelenbedrijven die afvalwater
hebben met hoge CZV-waarden. Nu gebeurt het volgens Covers
dat bedrijven investeren in CZV-verwijdering omdat ze daar op
worden afgerekend bij lozing op het rioolstelsel. Vervolgens
voegen de waterbedrijven die zorg dragen voor rioolwaterzuive-
ring organisch materiaal toe om voldoende stikstofverwijdering te
realiseren. Ook wordt het voorbeeld genoemd van het ene bedrijf

dat chemicaliën doseert voor fosforverwijdering en het andere
bedrijf dat fosfor doseert vanwege een tekort aan nutriënten. 
Bedrijven zouden volgens Raap zelfs kunnen overwegen om een
partner op hun bedrijfsterrein te vestigen, zodat direct kan wor-
den samengewerkt bij waterzuivering of de energiewinning uit
water. “Zeker voor de productie van proceswater kan daarmee
voordeel worden behaald.” 

Kosten omlaag
De Vereniging Industriewater (Den Bosch) begint samen met de
Noord-Brabantse Waterschapsbond aan een benchmarkstudie
naar het kostenplaatje voor afval, waarbij gemeentelijke en pri-
vate afvalwaterzuiveringinstallaties worden vergeleken, vertelt
Petraeus. Hij is secretaris van deze vereniging.
Het was heuglijk nieuws voor de andere gesprekspartners. “Ge-
weldig om te horen”, glimlacht Raap. “Met VNO-NCW en
UvWEMW [Unie van Waterschappen Energie Milieu en Water,
red.] hebben we hier in het verleden over gesproken. We ken-
nen de benchmark van de waterschappen, maar het verzoek om
mee te doen werd steeds geweigerd.”
Uiteindelijk doel van de Vereniging Industriewater is de kosten
voor waterzuivering omlaag te brengen door meer gebruik te
maken van elkaars kennis en ervaring. Het bedrijfsleven kan
leren van de waterschappen als het gaat om bedrijfseconomische
en kostenefficiency-aspecten van waterzuiveringsinstallaties.

De heffingen op afvalwater moeten volgens allen worden gede-
fiscaliseerd. Heffingen zijn alleen gerechtvaardigd als er een
inspanning door bijvoorbeeld het waterschap moet worden
gedaan. Een goed voorbeeld van een onterechte heffing is die
op directe lozing van afvalwater door ondernemingen. “Bij
directe lozing is immers geen sprake van kostenveroorzaking”,
zegt Raap. “Pas wanneer het geloosde water niet voldoet aan de
milieueisen zou een heffing of boete moeten worden betaald en
dat kan worden geregeld in de beschikking waarin de lozing-
normen zijn opgenomen.” Bovendien is er ook hier sprake van
ongelijke behandeling. De heffing geldt nu alleen voor bedrij-
ven en niet voor de waterschappen.

Kiwa-initiatieven
Kiwa heeft het initiatief genomen tot oprichting van het Kennis-
instituut voor Industrie en Water. Hierin werken onderzoekers
van Kiwa samen met collega’s van kennisinstellingen, zoals uni-
versiteiten of adviesbureaus, en met industriële bedrijven. Er
bestaat volgens initiatiefnemer Hopman duidelijk behoefte aan

gezamenlijk onderzoek naar bijvoorbeeld duurzaam waterbe-
heer of het gebruik van membraantechnologie. “Kiwa wil graag
andere partijen met aanvullende kennis en ervaring bij het ken-
nisinstituut betrekken”, vertelt Hopman. Zo verkent Kiwa mo-
menteel de mogelijkheden voor samenwerking met NIZO food
research in Ede. Dit onderzoeksinstituut hanteert in haar fa-
briek een integrale benadering van productie, water en energie.
Binnen ondernemingen is er verder vraag naar individuele be-
geleiding en ondersteuning. Het Kennisinstituut kan ook daar-
bij een functie vervullen. Daarnaast biedt het een platform voor
contacten en het delen van kennis tussen industriële partijen.

Medio 2004 is de Netwerkgroep Voeding en Water opgericht. Er
nemen 14 voedingsconcerns aan deel. De leden, veelal milieu-
managers, komen vier maal per jaar bijeen om van gedachten
te wisselen over onderzoek, technologie, waterkwaliteit en de
wetgeving en Europa. Er worden projecten uitgevoerd en work-
shops georganiseerd (www.kiwa.nl).

Yves De Groote
Ir. Y. De Groote is freelance journalist. 

Een goed voorbeeld van een onterechte
heffing is die op directe lozing van afvalwater
door ondernemingen

‘Wij kiezen er voor een
voedingsmiddelenbedrijf te zijn en geen

waterbehandelaar’

Johan Raap: “Blijkbaar wordt aan het
water voor de toiletspoeling strengere
eisen gesteld dan aan het grondwater
voor de productie van bier of fris-
drank.”

Jaap Petraeus: “Met het verbeteren
van het lijnrendement valt meer winst
te halen dan door te besparen op
water.”

Ernst Covers: “Natuurlijk weten we
hoeveel energie en water we inkopen.
We weten precies hoeveel er het
bedrijf uitgaat. Maar hoeveel we op elk
moment van de dag op de verschillen-
de productieafdelingen gebruiken,
weten we niet.”

Ronald Hopman “Toch is er wel winst
te boeken op de waterkosten in het
productieproces. Monitoring van de
waterkwaliteitgegevens waardoor bij-
voorbeeld de reinigingsfrequentie
wordt gestuurd, is zo’n mogelijkheid.”


