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Technologie & Techniek
Thema: Afvalwater en duurzaamheid

Het is met afvalwaterstromen net als met 
een huwelijk: de partners moeten com-
plementair aan elkaar zijn om de kans 
van slagen te vergroten. En dat is het 
geval bij het afvalwater van Coca-Cola 
Enterprises uit Dongen, International 
Flavors & Fragrances (IFF) uit Tilburg, het 
Belgische Agristo dat een vestiging in Til-
burg heeft, en het enige niet-foodbedrijf 
Fujifilm.

Twee van de vier bedrijven, Agristo en 
Fujifilm, hebben ‘lastig’ afvalwater. Dit 
komt door fosfaten en stikstof die erin 
zitten. De andere twee, Coca-Cola en IFF, 
hebben relatief gunstig afvalwater met 
weinig fosfaten en stikstof en veel voe-
dingsstoffen. Deze nutriënten helpen bij 
het zuiveren van het ‘lastige’ afvalwater. 
Zo assisteert de koolstof in Coca-Cola’s 
en Agristo’s afvalwater bij het afbreken 
van de stikstof in Fujifilms water.  Een 
perfecte match dus, die vier stromen 
afvalwater.
Hiermee is István Koller, accountmana-

ger industrie van Waterschap De Dom-
mel, het helemaal eens. Dit creëert voor 
iedereen een win-winsituatie, vindt hij. 
Het waterschap is van die lastige afvalwa-
terstromen verlost, terwijl de bedrijven 
efficiënt kunnen zuiveren en niet hoeven 
te investeren in eigen afvalwaterzuiverin-
gen. “En last but not least: de kwaliteit 
van het oppervlaktewater verbetert.”

‘Lastig’ en ‘gunstig’ afvalwater
Een deel van de afvalwaterzuivering doen 
de vier bedrijven nu nog zelf, het andere 

deel komt voor rekening van de rioolwa-
terzuivering beheert door Waterschap De 
Dommel. Dat gaat veranderen. Zo moe-
ten Fuji en Agristo op termijn en op 
grond van hun watervergunningen afkop-
pelen van het riool. Het is namelijk niet 
doelmatig om dit ‘lastige’ afvalwater te 
zuiveren via de reguliere zuivering die 
zich richt op huishoudelijk afvalwater. 
Menno Mackenbach, Plant manager van 
Agristo, bevestigt dit. Maar door de waar-
schijnlijke komst van een gezamenlijke 
afvalwaterzuivering, hoeft Agristo niet te 

Vier bedrijven uit de regio 

Tilburg starten een 

gemeenschappelijke 

afvalwaterzuivering. 

Voldoende onderling 

vertrouwen en waterdichte 

afspraken zijn cruciaal voor de 

slagingskansen van het 

samenwerkingsverband.

Vier bedrijven beginnen gezamenlijk een afvalwaterzuivering

Goede afvalwaterstromen 
helpen 'lastige' stromen

‘Iedere partij heeft voordeel bij 
dit project’

Coca-Cola Enterprises Nederland in Dongen is één van de vier bedrijven die meedoet aan het 
project om samen afvalwater te zuiveren.
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investeren in een eigen installatie voor de 
tweede stap van de (aerobe) afvalwater-
zuivering. Dit scheelt ook onderhoud en 
personeelskosten, zegt Mackenbach. In 
de nieuwe situatie luidt het motto: de 
vervuiler betaalt. Goed nieuws voor Coca-
Cola en IFF met hun gunstige afvalwater-
stromen met weinig stikstof en fosfaten 
en veel biologisch afbreekbare stoffen. 
Het gaat hier om een eerlijke toereke-
ning van de kosten naar type afvalwater. 
Door fiscale wetgeving betaalt Coca-Cola 
nu juist extra voor zijn goed biologisch 
afbreekbare afvalwater. Een vreemde 
situatie. “We brengen juist energierijk 
afvalwater in dat een positieve bijdrage 
levert aan het zuiveringsproces”, ver-
baast Ton de Waal van Coca-Cola zich. 
Die situatie verdwijnt als de nieuwe afval-
wateringzuivering eenmaal gereed is.  
Dan krijgen het frisdrankenbedrijf en IFF, 
in plaats dat ze extra moeten betalen, 
compensatie voor hun positieve inbreng 
in het zuiveringsproces.

Externe partij financiert 
De vier partijen die samen hun afvalwater 
gaan zuiveren, draaien niet op voor de 
financiering van de afvalwaterzuiverings-
installatie. Een nog te benoemen externe 
private partij wordt eigenaar van de 
installatie en draagt zorg voor het 
beheer. Momenteel zijn nog twee partij-
en in de race om de nog te bouwen afval-
waterzuiveringsinstallatie (AWZI) te gaan 
exploiteren. Als voorwaarde voor deze 
financiële constructie zijn Coca-Cola, IFF, 
Agristo en Fuijfilm verplicht zich voor tien 
jaar te binden aan de aanbieder van de 

zuivering. Daarna kan het contract even-
tueel worden opgezegd. Wat De Waal van 
Coca-Cola al wel kan verklappen is dat de 
toekomstige eigenaar van de afvalwater-
zuiveringsinstallatie een expert is op dit 
gebied. Omdat de bedrijven de hele 
afvalwaterzuivering uit handen geven, 
kunnen ze zich focussen op hun core-
business. In het geval van Coca-Cola: 
frisdranken produceren.
Voor het Afvalwaterzuiveringsproject 
Tilburg Noord-West, zoals het initiatief 
voor de gemeenschappelijke zuivering 
voluit heet, is onderling vertrouwen 
essentieel. Je moet bij elkaar in de keu-
ken kunnen kijken, zoals De Waal het 
noemt. Volle-dige transparantie op ieder 
gebied: je bekijkt hoe elkaars afvalwater-
stromen in elkaar zitten en bent open 
over contracten die gesloten moeten 
worden voor het afvalwaterproject. “De 
wil is er en iedere partij heeft voordeel bij 
dit project”, zegt De Waal. Het is ook 
makkelijker om open en transparant te 
zijn als bedrijven, zoals in dit geval, geen 
directe concurrenten zijn. IFF is toeleve-
rancier van Coca-Cola, de twee werken 
dus al nauw samen. Fujifilm is geen food-
bedrijf en de Agristo-activiteiten, de ver-
vaardiging van diepgevroren en voorge-
bakken aardappelproducten, zijn totaal 
verschillend van de andere partijen.

Duurzamer
De voordelen van een gemeenschappe-
lijke zuivering  zullen evident zijn. Want 
buiten de lagere kosten zal door een  gro-
tere efficiëntie van de nieuwe installatie 
het energieverbruik en de CO2-uitstoot 
lager zijn. Omdat de afvalwaterstromen 
elkaar aanvullen is het toevoegen van 
additieven en nutriënten niet meer 
nodig. Technologisch gezien liggen er 
nauwelijks obstakels op de weg. Het aan 
elkaar koppelen van de vier afvalwater-
stromen vereist geen hogere weten-
schap, maar wel een investering van de 
betrokken partijen, weet Koller van 
Waterschap De Dommel. In de nieuwe 
installatie zal gebruik worden gemaakt 
van de zogenoemde membraamtechno-
logie. Dit is op zich niet baanbrekend, 
wel de schaal waarop dit gebeurt. Zo’n 
3,6 miljoen kubieke meter afvalwater zal 
er jaarlijks worden gezuiverd, een 
behoorlijke hoeveelheid voor een private 
partij, aldus De Waal.
De weg naar de afvalwaterzuivering ligt 
open. Op 2 september tekenden de 
directies van IFF, Coca-Cola Enterprises 
Nederland, Agristo en Fujifilm een inten-

tieverklaring. Het definitieve besluit volgt 
in november. Dit is meer een formaliteit, 
de komst van een centrale AWZI op het 
terrein van Fujifilm aan het Tilburgse Wil-
helminakanaal lijkt vrijwel zeker.

Juridisch dichttimmeren
De komende tijd zullen de partijen 
benutten om het contract juridisch dicht 
te timmeren. Een niet onbelangrijke bij-
komstigheid. Want wat nu als één van de 
bedrijven gedurende de looptijd van het 
contract met de private aanbieder van de 
afvalwaterzuivering zijn activiteiten wij-
zigt of in het ergste geval failliet gaat?  En 
wat als er technische problemen optre-
den in de installatie en bedrijven kunnen 
niet lozen?  “En wat te doen als de karak-
teristieken van het afvalwater, om wat 
voor reden dan ook, tussentijds verande-
ren?”, werpt De Waal nog een andere 
vraag op. Zaken als deze dienen juridisch 
allemaal goed geregeld te zijn.
Jan Bakker, directeur van de IFF-fabriek 
in Tilburg, moet op toestemming wach-
ten van het moederconcern voor er een 
definitief ja kan volgen. “In november 
maken we die afweging.” Bakkers 
gezichtsuitdrukking laat weinig aan de 
verbeelding over: hij heeft er vertrouwen 
in dat dat wel goed komt. 

Maurice de Jong

September 2009: vooronderzoek naar geza-
menlijke afvalwaterzuivering International Fla-
vors & Fragrances (IFF), Agristo, Fujifilm en Coca-
Cola Enterprises.
Juli 2010: start fase 1 AWZI-project, waarbij 
zeven marktpartijen in aanmerking komen om 
namens de ondernemingen de afvalwaterzuive-
ring te exploiteren. Waterschap De Dommel 
staat de bedrijven ter zijde als belanghebbend 
adviseur. 
Januari 2011: fase 2 vangt aan. Nog vier partij-
en zijn in de race om de afvalwaterzuivering te 
exploiteren.
Juli 2011: fase 2 nadert zijn eind. Inmiddels zijn 
er nog twee gegadigden over.
2 september 2011: IFF, Agristo, Fujifilm en 
Coca-Cola Enterprises tekenen een intentiever-
klaring.
November 2011: definitieve beslissing of de 
gezamenlijke afvalwaterzuivering er ook daad-
werkelijk komt.
De afvalwaterzuivering staat gepland voor 2013 
op de locatie van Fujifilm aan het Wilhelminaka-
naal in Tilburg.

Tijdlijn Afvalwaterzuiveringsproject 
(AWZI) Tilburg-Noord

De directies van IFF, Fujifilm, Coca-Cola Enterprises 
Nederland en Agristo ondertekenen een intentieverkla-
ring om in één centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie 
hun afvalwater te zuiveren. 
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