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Technologie

TNO ontwikkelde een Water Quality Management-methodiek

waarmee waterhergebruik in de voedingsmiddelenindustrie mo-

gelijk wordt. Groentebewerker VEZET testte de methode in de

praktijk. De resultaten zijn veelbelovend: de waterkwaliteit blijkt

goed te borgen, de kosten kunnen flink omlaag en de VWA ziet bij

een goede kwaliteitsborging vooralsnog geen belemmeringen.

Nu de EU-wetgeving ruimte biedt voor het
gebruik van andere waterkwaliteiten dan
drinkwater bij de bereiding van voedings-
middelen (zie kader ‘Wetgeving’), wordt
het voor bedrijven interessant om eens na
te gaan of waterhergebruik tot de moge-
lijkheden behoort. Immers, waarom
drinkwater gebruiken bij het wassen van
vuile groenten, die toch nog worden ge-
conserveerd of voor het schoonspoelen

van ruimten die daarna nog worden gerei-
nigd en gedesinfecteerd? Hergebruik van
water en toepassing van andere water-
kwaliteiten bespaart kosten van waterin-
name en energie, belast het milieu min-
der door minder wateronttrekking en
lozing en leidt tot lagere waterbehande-
lingskosten.

Praktijktoetsing
De methodiek is voor een groot deel ont-
wikkeld door toetsing in de praktijk (ca-

ses). TNO ontwikkelde de basismetho-
diek, die vervolgens werd toegepast bij
twee bedrijven: Prochamp in Kerkdriel en
HAK/Heinz in Giessen. De bedrijven le-
verden de nodige informatie, maar TNO
en Vitens zorgden samen voor de invul-
ling. Diverse aanpassingen in de metho-
diek resulteerden in een werkbaar con-
cept. Prochamp en HAK/Heinz hielden er
een rapportage aan over die de mogelijk-
heden van waterhergebruik inventari-
seert en aangeeft hoe de kwaliteit kan
worden geborgd.
De volgende stap was het zelf toepassen
van de WQM-methodiek door een bedrijf.
Dit werd groentebewerker VEZET. De rol-
verdeling was nu zo dat VEZET zelfstandig
met de methode aan de slag ging en TNO
samen met Vitens ondersteuning bood.
Al snel bleek dat minder ingevoerde ge-
bruikers in de praktijk niet zo gemakke-
lijk uit de voeten konden met de metho-
de. Met deze feedback werd de opzet
aangepast. Er werd onder meer een een-
voudig stappenplan opgenomen dat de
te volgen werkwijze kort aangeeft. Dit

Waterhergebruik moge

Belangrijkste voorwaarde voor het toepassen van een andere
waterkwaliteit dan drinkwater is dat de kwaliteit van het wa-
ter geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en kwaliteit
van het levensmiddel. Om dit aan te aantonen moet bekend
zijn welke kwaliteit waar kan worden ingezet. Is dit eenmaal
bekend dan moet worden gezorgd voor bereiding van water
van die kwaliteit en voor borging van die bereiding. Dat is
dan ook het doel van de Water Quality Management (WQM)-
methodiek: bepalen welke kwaliteit nodig is en aangeven
hoe deze zeker te stellen is. WQM bestaat dan ook uit twee
onderdelen: Water Quality Definition (WQD) en Water Quali-
ty Control (WQC). 
WQD geeft inzicht in de mogelijkheden van waterherge-
bruik. Belangrijke onderdelen zijn het bepalen van potentiële

bronnen en toepassingen, en het selecteren, beoordelen en
normeren van de parameters. Daarbij wordt niet alleen gelet
op voedselveiligheid, maar ook op productkwaliteit, proces-
waterfunctie, apparatuur en leidingen en werknemersveilig-
heid. Het WQD-resultaat wordt als input gebruikt voor WQC.
Dit onderdeel baseert zich op dezelfde structuur als HACCP,
maar dan voor de productie van een bepaalde waterkwali-
teit. Als voorbereidende stap wordt een watersysteem ont-
worpen. Vervolgens worden de zeven HACCP-stappen uitge-
voerd, waarbij het ook hier gaat om meer dan alleen voedsel-
veiligheid (zie WQD). Een gestructureerde rapportage, die
als onderdeel van het HACCP-plan kan worden uitgevoerd, is
essentieel voor de uitvoering van de WQC-methodiek.

WQM = WQD + WQC

Waarom drinkwater gebruiken bij het
wassen van vuile groenten?

Hergebruik van water en toepas-
sing van andere waterkwaliteiten
bespaart kosten van waterinname
en energie, belast het milieu min-
der door minder wateronttrekking
en lozing en leidt tot lagere water-
behandelingskosten.
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maakt het voor gebruikers overzichtelij-
ker: ze kunnen op elk moment zien waar
ze staan.

Productieproces
Als een van de grootste groentebewer-
kende bedrijven in Nederland en markt-
leider in versgesneden, panklare groen-
ten gebruikt VEZET grote hoeveelheden
water. Toenemende kosten van lozing en
waterinname en -gebruik waren reden
om waterzuivering en waterhergebruik
eens onder de loep te nemen. Daarbij
werd het totale watersysteem in beschou-
wing genomen, met uitzondering van de
sanitaire voorzieningen. Sanitair water
zal met het oog op voedselveiligheid im-

mers altijd apart moeten worden gehou-
den van de proceswaterstromen en via
het riool moeten worden afgevoerd. 

Bronnen en toepassingen
VEZET gebruikt alleen maar leidingwater,
dat voor een deel wordt gekoeld tot 2°C
(ijswater). Mogelijke alternatieve bron-
nen zijn proceswater, waswater van blad-
groenten en peen, en grondwater. Voor
het ‘matchen’ van de bronnen en de toe-
passingen moeten de relevante parame-
ters bekend zijn. Alle relevante parame-
ters moeten in beschouwing worden ge-
nomen, maar vanwege de omvang van
het project moet het aantal ook worden
beperkt. Naast de uitgebreide tabellen
van bron- en bedrijfstakspecifieke para-
meters die in de WQM-methodiek zijn
opgenomen, reikte het bedrijf zelf ook
bedrijfsspecifieke parameters aan. Een
gevarenidentificatie bracht mogelijke
gevaren in kaart. Op basis hiervan werd
vastgesteld dat voor wasstappen alleen
water dat microbiologisch van drinkwa-
terkwaliteit is, kan worden toegepast.
Nadat de relevante parameters waren
geselecteerd voor de alternatieve bron-
nen en toepassingen, vond de normstel-
ling plaats, waarbij ook risico-evaluaties
werden uitgevoerd.

Zuivering
De volgende stap was het ontwerp van
een alternatief watersysteem. Op basis
van de analyse kwam proceswater in aan-
merking als alternatieve bron. Deze bron

gelijk met WQM

Fig. 1   Behandelingsroute proceswater VEZET.
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week echter op de volgende parameters
af van de gestelde eisen voor hergebruik
bij VEZET:
– CZV
– stikstofverbindingen (nitriet, ammo-

nium)
– fosfaat
– sulfaat
– micro-organismen
Bovendien waren voor enkele parame-
ters, zoals kalium, polyfenolen, reini-
gingsmiddelen, desinfectiemiddelen en
pathogenen, onvoldoende gegevens be-
schikbaar. Op basis van deze gegevens
werd een behandelingsroute voor het
proceswater ontwikkeld. Die bestaat uit
een voorbehandeling en een biologische
zuivering met behulp van een Membraan
Bio-Reactor (MBR, zie figuur 1).
Zonodig ondergaat het gebufferde water
voor gebruik nog een extra desinfectiebe-
handeling. Als optie is in het systeem een
nanofiltratiestap opgenomen om aan
eventuele strengere eisen te kunnen vol-
doen.

Kwaliteitsborging volgens HACCP 
Het tweede deel van de WQM-metho-
diek, de kwaliteitsborging, is uitgevoerd
aan de hand van de zeven bekende

HACCP-stappen:
– gevarenanalyse
– vaststellen CCP’s
– vaststellen normen en kritische grens-

waarden
– monitoring
– corrigerende maatregelen en acties
– validatie en verificatie
– documentatie en registratie
Belangrijke verschillen met een normale
HACCP-aanpak zijn dat de kwaliteitsbor-
ging het product water betreft in plaats
van een voedingsmiddel en dat de geva-
renanalyse niet alleen is gericht op voed-
selveiligheid maar ook op productkwa-
liteit, proceswaterfunctie, apparatuur en
leidingen, en werknemersveiligheid. De
tabel geeft als voorbeeld een deel van het
resultaat van stap 1 tot en met 5. 

Gevaren
Uit de tabel blijkt dat de gevaren in het
algemeen betrekking hebben op het
overschrijden van de norm voor bepaalde
fysische, chemische of biologische para-
meters. De oorzaak ligt veelal in het niet
goed functioneren van een bepaalde zui-
veringsstap. De verschillende zuiverings-
stappen zijn vanwege hun functie om het
niveau van bepaalde parameters te redu-

ceren bijna per definitie CCP’s. In som-
mige gevallen kunnen afwijkingen nog
tijdig worden gecorrigeerd, maar vaak is
de ultieme maatregel ‘stoppen toevoer’
nodig. Daarom is een back-up via het lei-
dingwatersysteem gewenst. De eisen aan
de waterkwaliteit zijn bij het uitvoeren
van de WQD al vastgesteld. De validatie
is gedaan op basis van kennis die in het
bedrijf aanwezig is, waar nodig onder-
steund met wetenschappelijke en tech-
nologische kennis. VEZET heeft een pilot-

onderzoek gedaan naar de zuivering van
het proceswater volgens de voorgestelde
route. De resultaten hiervan zijn bij de
validatie gebruikt. 

Resultaten
Voor VEZET betekent toepassing van het
voorgestelde alternatieve watersysteem
met waterhergebruik een aanzienlijke
kostenreductie. De besparingen komen
voornamelijk voor rekening van de ver-
minderde kosten van waterinname en de
lagere verontreinigingsheffing. De kos-
ten van het alternatieve systeem hangen
vooral af van de investeringen in de bio-
logische waterzuivering. 
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Sinds de invoering van de nieuwe
Europese drinkwaterrichtlijn en de
EU-verordening 853/2004 met betrek-
king tot de voedselveiligheid mag de
voedingsmiddelenindustrie voor het
eerst een andere waterkwaliteit dan
drinkwater gebruiken, op voorwaarde
dat “Gerecycleerd water dat wordt
gebruikt bij de verwerking of als
ingrediënt, geen enkel risico van ver-
ontreiniging mag inhouden. Het moet
voldoen aan dezelfde normen als
drinkwater, tenzij de bevoegde auto-
riteiten hebben geconstateerd dat de

kwaliteit van het water geen nadelige
gevolgen kan hebben voor de deugde-
lijkheid van het levensmiddel als eind-
product.”Dit biedt perspectief, maar
stelt tegelijkertijd een duidelijke eis.
De bevoegde autoriteit dient te wor-
den overtuigd dat het kan. Maar dat
geldt niet alleen voor de bevoegde
autoriteit. Ook de kwaliteitsmanager,
de afnemer en niet in de laatste plaats
de consument moeten er van worden
overtuigd dat het gebruik van een
andere waterkwaliteit geen enkel risi-
co inhoudt.

Wetgeving

Gevarenanalyse VEZET
Processtap Potentieel gevaar Oorzaken Beschikbare 

maatregelen CCP? Monitoring Acties bij afwijkingen

Groenteverwerking Contaminanten Vuile grondstoffen Controle grond- Proces Extra aandacht bij
(productieproces) uit grondstof stof vanuit proces AWZI
Biologische Afwijking effluent- Storingen Bijsturing proces CCP pH Bijsturing
zuivering specificaties installatie Buffering Geleidbaarheid
specificaties Afwijking influent- TOC

specificaties
Nanofiltratie Zouten, micro- Lekkage Afdichten CCP Geleidbaarheid Afkoppelen module,

organismen membranen membraan, stop toevoer
vervangen module

UV-desinfectie Micro-organismen Afname capaciteit Vervangen lamp CCP Branduren, Lamp vervangen
UV-lamp intensiteit 

De EU-wetgeving biedt ruimte voor
gebruik van andere waterkwaliteiten
dan drinkwater


