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Technologie & Techniek
Thema: Afvalwater en duurzaamheid

De voedingsmiddelensector kenmerkt 
zich door een hoog waterverbruik en gro-
te hoeveelheden afvalwater met hoge 
CZV-concentraties. Maar in de sector zijn 
ontwikkelingen gaande die leiden tot 
verandering:
– sneller reageren op de vraag naar 

nieuwe producten en het veranderen 
van de productie en daarmee de 
waterhuishouding,

– vervangingsinvesteringen omdat de 
technische en/of economische levens-
duur van water-behandelings- en zui-
veringsinstallaties gebouwd tussen 
1980 en 1990 is verstreken,

– uitvoeren van maatregelen gericht op 
duurzaamheid en meer specifiek min-
der milieubelasting. 

Procesgeïntegreerde maatregelen
Fabrikanten van voedingsmiddelen heb-
ben te maken met toenemende concur-
rentie en met consumenten die sneller en 
vaker nieuwe producten wensen. Om die 
reden richten de fabrikanten zich vaak op 
een zo kort mogelijke terugverdientijd op 
hun investeringen. Er is dan weinig tijd 
voor optimalisatie van processen. Een 
aanpassing of uitbreiding van het pro-
ductieproces vindt veelal plaats in een op 
volle toeren draaiende fabriek en dito 
organisatie. Dit heeft ook zijn weerslag 
op de waterbehandeling en de waterzui-
vering. Leidingen worden aan elkaar 
geknoopt, putten en ondergrondse 
leidingen lopen kriskras door het terrein 
en bestaande waterzuiveringen worden 

geacht end-of-pipe de extra vracht te ver-
werken. Invoering van procesgeïnte-
greerde maatregelen duurt vaak te lang 
of wordt verondersteld te duur te zijn. 
Toch is op relatief eenvoudige wijze ver-
betering te realiseren waardoor kosten-
besparingen mogelijk zijn. Zo zijn lei-
dinglengtes korter te maken door het 
grondstof- en spoelwaterleidingwerk in 
een matrix te leggen in combinatie met 
speciale kleppen om spoelverliezen te 
minimaliseren. Naast de waterbesparing, 
levert de besparing aan warm water en 
stoom bovendien energiebesparing op.

Vaak is het kosteneffectiever om een 
deelstroom te behandelen. Bij een fabri-
kant van zetmeel wordt bijvoorbeeld een 
nanofiltratie-installatie toegepast om 
zetmeel en fosfaat terug te winnen uit 
een geconcentreerde proceswaterstroom 
zodat het niet in het afvalwater terecht-
komt. De membranen bleken met de 
juiste reiniging goed bestand tegen hoge 
vervuiling.

Instrumentatie centraal
Ook op instrumentatie valt veel winst te 
boeken. In de voedingsmiddelenindu-
strie worden installaties gebruikt voor het 
verkrijgen van verschillende kwaliteiten 
water, zoals (onthard) drinkwater, ketel-
voedingwater voor stoomopwekking, 
drinkwater voor reiniging (CIP), grond-
water voor gebruik als proceswater of 
voor reinigingsdoeleinden en oppervlak-
tewater dat na behandeling wordt 
gebruikt voor de reiniging van trucks en 
het terrein. Het betreft vaak kleinere 
installaties met lokale besturing. Door 

Sneller en vaker nieuwe producten introduceren, noodzakelijke vervangingsinvesteringen en 

duurzaam produceren. Deze zaken motiveren producenten van voedingsmiddelen om te 

investeren in waterbesparing en –hergebruik, en het voorkomen van het ontstaan van afvalwater. 

Een overzicht van maatregelen die leiden tot kostenbesparingen, minder waterverbruik en/of 

hergebruik van een afvalwaterstroom, ingedeeld in procesgeïntegreerde maatregelen en 

nageschakelde technieken.

Kosten en duurzaamheid, 
drijfveren waterbesparing

In de praktijk gaan kostenbesparing en vermindering van de milieubelasting meestal hand in 
hand.
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registratie en visualisatie van de belang-
rijkste parameters (debiet, kwaliteit, 
temperatuur, enz.) te concentreren in de 
meet- en regelkamer is eerder ingrijpen 
mogelijk bij storingen. Bovendien kan 
door betere instrumentatie en proces-
besturing het waterverbruik worden 
geoptimaliseerd, hetgeen winst op de 
langere termijn oplevert.
Daar komt bij dat op dit moment in de 
industrie veel van deze installaties aan 
het einde zijn van hun technische of eco-
nomische levensduur. Bij de vervanging 
is er niet altijd een integrale en plan-
matige benadering doordat de eisen 
opgelegd vanuit productie steeds sneller 
wisselen als gevolg van het variërende 
productassortiment.

Richtlijnen
Uitbreiding van de productiecapaciteit is 
vaak aanleiding voor het heroverwegen 
van terugwinningprocessen. Door de uit-
breiding zal immers meer water nodig 
zijn en een eventuele afval(water)stroom 
is ook groter. Soms is een extra maat-
regel zelfs noodzakelijk om ook bij een 
nieuw proces te voldoen aan de eisen die 
de vergunningverlener stelt.
Grote bedrijven, waaronder die in de voe-
dingsmiddelenindustrie die met hun acti-
viteiten het milieu sterk kunnen belasten, 
vallen onder de uit 2006 daterende richt-
lijn Geïntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging (IPPC). De richt-
lijn schrijft voor om de Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen. Als de 

milieuvergunningen van de IPPC-bedrij-
ven op peil zijn, en zij dus de BBT toepas-
sen, is er weinig reden voor verbete- 
ringen, tenzij er besparingen zijn te reali-
seren. Maar nieuwe, minder gangbare 
technieken worden niet beschreven in de 
BBT. Toch kunnen die economisch wel 
aantrekkelijk zijn of het productieproces 
duurzamer maken. Advies aan vooral 
kleinere foodbedrijven op grond van 
ervaring is dan ook om zich nader te 
oriënteren om te bezien of verbeteringen 
haalbaar zijn.

Nageschakelde technieken 
Afvalwater uit de voedingsmiddelen-
industrie kan worden gezuiverd voor her-
gebruik, of worden behandeld voor 
lozing op het oppervlaktewater of het 
riool. Afhankelijk van de aard van de ver-
ontreiniging is een scala aan nagescha-
kelde technieken mogelijk om het water 
te zuiveren. De volgende trends zijn daar-
bij waarneembaar:
– verschuiving van aërobe naar anaëro-

be waterzuivering. De productie van 
biogas en het toepassen van een gas-
motoren voor elektriciteits- en warm-
wateropwekking kan interessant zijn,

– hergebruik van effluent voor laag-
waardige toepassingen, zoals terrein- 
en truckreiniging

– biologische methoden in plaats van 
fysisch-chemische methoden, bijvoor-
beeld biologische ontzwaveling van 
biogas en biologische stankbestrij-
ding met enzymen door verstuiving in 

een schoorsteen,
– hergebruik van proceswater als ketel-

voedingwater door bijvoorbeeld toe-
passing van ultrafiltratie en omge-
keerde osmose,

– terugdringen van het gebruik van che-
micaliën zoals conditioneringmidde-
len en polymeren door bijvoorbeeld 
mechanisch te reinigen of nanotech-
nieken met enzymen toe te passen om 
bio-fouling van warmtewisselaars 
tegen te gaan. 

Conclusie
Concluderend is te stellen dat niet alleen 
kostenbesparingen de drijfveer zijn voor 
investeringen in vermindering van het 
watergebruik of waterverontreiniging van 
bedrijven in de voedingsmiddelenindu-
strie. Er is ook de wens duurzamer te pro-
duceren door bijvoorbeeld de waterfoot-
print, een indicator die aangeeft hoeveel 
m3 water er nodig is voor de hele levens-
loop van een product, te verkleinen. In de 
praktijk blijken kostenbesparing en ver-
mindering van de milieubelasting vaak 
hand in hand te gaan. Verder kan ook de 
vergunningverlener een rol spelen bij 
waterbesparing en -hergebruik door de 
voorwaarden die aan de productie wor-
den gesteld, evenals noodzakelijke ver-
vanginginvesteringen.
Helaas blijft een verdere optimalisatie 
van bestaande productieprocessen en 
waterbehandeling soms achterwege 
omdat de terugverdientijd te lang is in 
relatie tot de korter wordende levensduur 
van producten. Nieuwe producten volgen 
elkaar steeds sneller op en dit brengt ver-
andering van de productie en daarmee 
de waterhuishouding met zich mee.
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Hoewel vergunningplichtige (kleinere) niet-
IPPC-bedrijven niet aan eis van de Best Beschik-
bare Technieken (BBT) hoeven te voldoen, valt 
er waarschijnlijk voor hen nog steeds winst te 
boeken door de toepassing ervan. De Beste 
Beschikbare Technieken voor de voedingsmid-
delen-, dranken- en zuivelsector zijn te vinden 
op www.infomil.nl.

Kleinere bedrijven: winst boeken

Vaak zijn op relatief eenvoudige wijze verbeteringen te realiseren, waardoor kostenbesparingen mogelijk 
zijn op watergebruik of afvalwaterbehandeling. (Foto Tebodin).
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