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Waardevol  
(afval)water
Watertechnologie onmisbaar bij verduurzaming

Bij de industriële productie van voedingsmiddelen is heel wat 
water nodig. Hergebruik of vermindering van het waterverbruik 
betekent al een grote stap richting een duurzamere productie. 
De inzet van de nieuwste watertechnologie is daarbij onmisbaar, 
zo bleek tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van 
Endress+Hauser, Veolia Water, Grundfos en GE Water  
& Process in Ermelo.

‘Sustainable in One Generation’ om in 2040 
volledig duurzaam te produceren. De afval-
waterzuivering werkt volgens de anaerobe 
memthane-technologie ontwikkelt door het 
bedrijf Biothane. Hierbij wordt Mars’ afval-
water biologisch behandeld en omgezet in 
hoogwaardig biogas, dat voorziet in onge-
veer 10% van Mars’ energiebehoe�e. Het 
behandelde e�uent en de biomassa worden 
gescheiden door ultra�ltratie-eenheden. Na 
behandeling in de memthane-reactor is het 
afvalwater bijna volledig gezuiverd (95 tot 
99% zuivering). “Dit gee� een kwaliteit water 
dat direct potentieel hee� om her te gebrui-
ken”, vertelt business development manager 
Dennis Korthout van Biothane. Volgens hem 
sluit het memthaneproces goed aan bij de 
lokale situatie van Mars in Veghel met afval-
water dat rijk is aan goed a�reekbare organi-
sche sto�en. Het gaat hoofdzakelijk om sui-
kers en vetten. “Het afvalwater wordt direct 
behandeld. Het schrappen van deze stap 
bespaart de productie van een primaire slib-
stroom en het gebruik van chemicaliën 
nodig voor voorbehandeling. Dit levert 15 
tot 20% meer biogas op.” Niet onbelangrijk is 
dat dit anaerobe proces zorgt voor een maxi-
male besparing op vervuilingseenheden. Dit 
betekent dat Mars minder belasting betaalt 
voor het lozen van afvalwater op het riool.

Voordelen
Het gebruik van anaerobe technologie hee� 
als voordelen: een laag energieverbruik (geen 

Het Urban Waste Water Treatment Directive 
van de Europese Commissie stelt drie priori-
teiten als het gaat om afvalwater: voorkom 
afvalwater door gebruik te maken van de 
nieuwste technologieën, hergebruik van 
afvalwater en het behandelen hiervan. Hoe 
minder waterverlies om wat voor reden dan 
ook betekent een kostenreductie, vertelt Bart 
Küpers van Endress+Hauser op de Studiedag 
Water in Ermelo. Ieder liter product in de 
afvalwaterzuivering is 1 liter minder in de 
supermarkt. Wat gebeurt er met de energie 
die na zuivering nog in het afvalwater zit? 
Energie is immers geld. Om water te zuive-
ren is energie nodig en zelfs na dit proces 
kost water geld door belastingen. Zonde om 
het gezuiverde water het riool in te laten 
lopen en niet opnieuw te gebruiken voor 
koelsystemen of door het winnen van biogas 
uit de organische nutriënten in water. 

Waardevolle ingrediënten
Voedingsbedrijven doen er alles aan om 
zoveel mogelijk waardevolle ingrediënten uit 
afvalwater te halen en dit gezuiverde water, 

weer opnieuw in hun proces te brengen. Ze 
passen in de afvalwaterzuivering verschillen-
de soorten membraam�ltratie toe, van 
micro- en ultra�ltratie tot nano�ltratie en 
omgekeerde osmose. Voor de reiniging van 
afvalwater maken bedrijven gebruik van bio-
logische waterzuivering. Dit is onder te ver-
delen in aerobe behandeling en anaerobe 
behandeling van afvalwater. Bij aerobe zuive-
ringstechnieken wordt organische vervuiling 
in het afvalwater door bacteriën omgezet in 
CO2 en H2O. Deze bacteriën behoeven zuur-
stof. De bassins worden belucht. Dit in 
tegenstelling tot anaerobe zuiveringstechno-
logie, waarbij de organische stof onder zuur-
sto�oze condities wordt vergist en omgezet 
naar methaan (CH4), CO2 en H2O. Dit kun-
nen bedrijven weer gebruiken als vervanging 
van aardgas. 

Mars Veghel
Mars Veghel startte vorig jaar met de bouw 
van een anaerobe afvalwaterzuivering. Die 
moet bijdragen aan Mars’ doelstelling zoals 
genoemd in het duurzaamheidsprogramma 
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beluchtingskosten), productie van energie 
(biogas) en de compactheid van een anaero-
be zuiveringsinstallatie. De keuze voor anae-
robe zuiveringstechnologie hoe� niet altijd 
de juiste te zijn. Als de organische stofcon-
centratie in het afvalwater al relatief laag is 
en de vracht chemisch zuurstofverbruik 
eveneens, dan is anaerobe zuivering vaak 
niet economisch haalbaar. 
Dat investeren in watertechnologie zowel 
economisch als ecologisch loont blijkt uit de 
investering van €1 miljoen die een zuivelbe-
drijf in het Belgische Aalter deed in een 
membraamtechnologie om condensaatwater 
her te gebruiken voor het productieproces en 
de ketelvoeding. De technologie gebaseerd 
op UF, RO en UV-chlorering, werd in juli 
2013 geïnstalleerd. Hierdoor bespaart de 
Belgische fabriek 444 m3 water per dag, wat 
jaarlijks €346.000 scheelt. Door een positieve 
impact op de waterzuivering komt daar nog 
een jaarlijkse besparing van €203.000 bij.  

De terugverdientijd voor de investering 
bedraagt daarom ‘slechts’ twee jaar.
De tijd dat 56 m3 condensaatwater per uur 
tijdens piekperiodes in het afvalwater ver-
dween, is door het gebruik van de Biopro-
tector-technologie van Veolia Water de�ni-
tief verleden tijd. Een uitdaging voor de  
toekomst is om te blijven zorgen voor een 
stabiele aanvoer van condensaat. Iets dat nu 
nog niet altijd het geval is. 

CO2-uitstoot
De productielocatie in Aalter krijgt eind 
2014 ook een nieuwe waterzuivering. De 
huidige installatie is verouderd en door pro-
ductie-uitbreiding worden de lozingsnor-
men niet gehaald. Omdat het bij productie-
uitbreidingen in België steeds lastiger wordt 
een nieuwe milieuvergunning te krijgen, is 
hergebruik van afvalwater de oplossing voor 
de toekomst, vindt Kris Lambert van Veolia 
Water. Het is dan mogelijk om zonder mili-
euvergunning te expanderen. “We denken 
dat de traditionele afvalwaterzuivering ver-
dwijnt. Wij zullen dan geld gaan verdienen 
met het zuiveren van water.” Lambert doelt 
op de grondsto�en die uit het water vallen te 
winnen, waarmee bijvoorbeeld bioplastics 
zijn te maken. 
Hoewel afvalwaterzuiveringen steeds duur-
zamer worden, de nieuwe generaties gebrui-
ken steeds minder energie, zijn de emissies 
voor de recycling van afvalwater hoger dan 
die voor de productie van drinkwater. Door 
de productie van 1 m3 hergebruikt industri-
eel e�uent komt 0,402 kilogram koolstofdi-
oxide per kubieke meter vrij. De productie 
van drinkwater uit grondwater zorgt voor 

een CO2-emissie van 0,21 kg per kubieke 
meter CO2. De hogere uitstoot van gerecy-
cled afvalwater is te wijten aan onder andere 
het gebruik van pompen en chemische reini-
gingsmiddelen. Die eerste moeten energie-
zuiniger en het gebruik van de tweede moet 
zoveel mogelijk worden vermeden of inge-
perkt. Pompen zijn goed voor 10% van ‘s 
werelds energieconsumptie en negen van de 
tien pompen in bedrijven zijn niet geopti-
maliseerd voor hun toepassing en verspillen 
daardoor energie. Wel komen er steeds meer 
energiezuinige pompen op de markt. Het 
switchen naar dergelijke apparatuur scheelt 
al 4% in de wereldwijde energieconsumptie.

Overheid hindernis
Een hindernis op weg naar verdere verduur-
zaming van de watervoorziening, is de over-
heid. Gebruikers van industriewater en zelfs 
gezuiverd afvalwater krijgen te maken met 
forse lastenverzwaringen. Zo stijgt de belas-
ting op leidingwater en de tarieven voor het 
zuiveren van afvalwater per 1 juli 2014. “Het 
kabinet presenteert deze maatregelen als �s-
cale vergroening, maar ze dienen om gaten 
in de begroting op te vullen”, zegt Roy Tum-
mers van VEMW, belangenbehartiger voor 
zakelijke energie en watergebruikers. Bedrij-
ven die hun eigen afvalwater zuiveren en dit 
bijvoorbeeld via leidingen van de gemeente 
leveren aan andere bedrijven, vallen ook 
onder het drinkwaterregime. De verduurza-
ming van de watervoorziening hee� zo een 
averechts e�ect: bedrijven worden ervoor 
gestra� in plaats van beloond.

• Maurice de Jong •

dagvoorzitter en Zuidpoolreiziger Marc cornelissen spreekt de bezoekers toe tijdens de studiedag over 

watertechnologie in Ermelo. Nog dit jaar krijgt Mars in Veghel een nieuwe afvalwaterzuivering.

Business development manager Dennis Korthout over de nieuwste 

anaerobe afvalwaterzuiveringstechnologie van Biothane: “Dit levert 

15 tot 20% meer biogas op.” 
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