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Waterverbruik  
in kaart
Water Saver toont besparingsmogelijkheden

John Koop van KWA Bedrijfsadviseurs 

scrolt met zijn muis door een aantal  

documenten met de veelzeggende titel 

‘classified’. Deze documentatie met best 

practices op het gebied van waterbespa-

ring verspreidt Coca-Cola naar alle Euro-

pese fabrieken. ‘Hoe beperk je het water-

verlies bij een flessenreiniger om het ver-

volgens te hergebruiken’, valt nog net te 

lezen, terwijl Koop het document afsluit. 

“Coca-Cola rolt de Water Saver niet alleen 

uit in West- en Oost-Europa, maar ook 

buiten Europa”, zegt een trotse Koop,  

senior adviseur Watermanagement. 

Water Saver
KWA Bedrijfsadviseurs ontwikkelde samen 

met Coca-Cola en het Wereld Natuur 

Fonds (WNF) – op zoek naar een eenvou-

dige benchmarktool – de Water Saver. Het 

is een softwarepakket dat inzicht geeft in 

De behoefte om het waterverbruik gedetailleerd in kaart te 
brengen neemt toe. kWa-bedrijfsadviseurs speelden hierop in 
en ontwikkelden de Water saver. bedrijven als coca-cola en 
sabmiller besparen hiermee inmiddels op hun waterverbruik.

verbruik per proces. Deze tool heeft een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het ver-

beteren van onze Water Use Ratio, vertelt 

Rudi Sueys, manager Water Stewardship  

& Sustainable Sourcing van Coca-Cola  

Europa. “De tool kende ook reeds enkele 

updates en wordt nog steeds gebruikt om 

de efficiëntie in verschillende plants te 

verbeteren en waterefficiency-verbete-

ringsprojecten te identificeren.” 

Gedetailleerd inzicht
Wat komt er dan allemaal bij kijken om 

met behulp van de Water Saver het water-

verbruik in kaart te brengen en resultaten 

te boeken in het reduceren hiervan? “Wil 

je gedetailleerd inzicht in je verbruik, dan 

vergt dat veel werk”, vertelt Koop. Aller-

eerst moet je weten hoeveel water (leiding-

water, grondwater, enz.) je als bedrijf ‘bin-

nenhaalt’ en het eigen verbruik inventari-

seren. Per onderdeel dient dit bij voorkeur 

zo gedetailleerd mogelijk in kaart te  

worden gebracht; van krattenwassen tot 

schoonspuiten van flessen.” Na de self 

assessment worden de resultaten van  

het waterverbruik van de verschillende 

fabrieksonderdelen samengebracht in een 

‘dashboard’ (een grafische weergave, red.). 

Zo kan een bedrijf zien waar het staat (zie 

ook figuur). Op fabrieks- en procesniveau 

is te zien hoeveel water wordt verbruikt en 

worden de prestaties vergeleken. In het 

geval van Coca-Cola is er een aantal voor-

het watergebruik op proces-, vestigings- 

en concernniveau. Gebruikers vullen zelf 

de watergegevens in, waarna de tool het 

specifieke watergebruik (liter water per 

liter product) toont en aangeeft waar 

besparing mogelijk is. Het waterverbruik 

wordt altijd vergeleken met de best  

presterende fabriek. 

Coca-Cola past de Water Saver nu al bijna 

tien jaar toe en niet zonder resultaat.  

Tussen 2004 en 2012 daalde de Water 

Use Ratio in Europa van 2,37 naar 1,83 

liter water per liter product. Een efficien-

cyverbetering van 23%. De Nederlandse 

fabriek in Dongen presteerde nog beter: 

1,2 liter water was in 2012 nodig voor  

1 liter product. In 2020 wil Coca-Cola in 

al zijn Noordwest-Europese fabrieken dit 

niveau realiseren. 

“Met het gebruik van de Water Saver-tool 

kregen wij een beter inzicht in ons water-

‘ Het innovatieve aan deze tool  
is dat het laat zien waar de  
besparingsmogelijkheden zitten’
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beeldbedrijven geselecteerd”, legt Koop 

uit. Zo spelen bij Coca-Cola de verpakkin-

gen een rol in het waterverbruik: hoe meer 

soorten verpakkingen, hoe meer water er 

nodig is. Verder hangt het verbruik samen 

met het verschil tussen statiegeld- en weg-

werpflessen. Als eenmaal een goed beeld 

bestaat van het waterverbruik, is de vol-

gende stap het nemen van besparings-

maatregelen.

Besparingsmaatregelen
Koop klikt een paar keer met zijn muis  

en er verschijnt een lijst met potentiële 

besparingsmaatregelen. Hier kunnen 

bedrijven aangeven welke van toepassing 

zijn op hen. “Beschikt een bedrijf bijvoor-

beeld over een zandfilter, dan is er de 

mogelijkheid om het meest schone water 

van het spoelproces te hergebruiken. Dan 

moet wel duidelijk zijn waar je dit water 

opslaat, hoe groot de opslag moet zijn en 

waar op het terrein die opslag komt. En 

bovendien: hoe raak ik het laatste restje 

vuil kwijt?”, noemt Koop een paar dilem-

ma’s. Hier komt de kosten-batenanalyse 

om de hoek kijken die bij iedere maat- 

regel is ingebouwd in de tool. De te berei-

ken waterbesparing en de kosten in een 

jaar worden tegenover elkaar gezet.

Kosten-batenanalyse
Voor een goede kosten-batenanalyse is 

het belangrijk dat er voldoende meet- 

gegevens beschikbaar zijn. En dat kan  

een bottleneck vormen, weet Koop. 

“Geschatte waarden, bij onvoldoende 

meetgegevens, geven een grotere fout-

marge. Op basis van zo’n kosten-baten-

analyse ga je dus niet meteen investe-

ren.” Koop weet ook dat bedrijven niet 

altijd voldoende tijd en geld hebben om 

met alle in de Water Saver voorgestelde 

maatregelen aan de slag te gaan. “De 

meest relevante maatregelen met een 

korte terugverdientijd, daar kies je als 

bedrijf in eerste instantie voor om mee 

aan de slag te gaan.”  

De noodzaak van gedetailleerde gege-

vens voor een grondige analyse kan voor 

bedrijven een reden zijn om de Water 

Saver niet te gebruiken. Dat beseft Koop 

zich terdege. “Het kan inderdaad zijn dat 

een bedrijf zegt: het is te ingewikkeld om 

in te vullen.”

Mkb-bedrijven
Momenteel gebruiken Coca-Cola en bier-

multinational SABMiller uit Zuid-Afrika de 

Water Saver. De tool is in vereenvoudigde 

vorm ook geschikt voor kleinere bedrijven. 

Zo heeft KWA een speciale Water Saver 

ontwikkeld voor bierbedrijven in het mid-

den- en kleinbedrijf. “Deze is generalisti-

scher en minder gedetailleerd, waardoor 

de tool betaalbaarder wordt voor deze 

groep ondernemingen. Keerzijde is dat  

het minder duidelijk is waar kan worden 

bespaard, maar met deze simpele tool is 

toch veel in kaart te brengen en het nodi-

ge te bereiken.”

Een belangrijke voorwaarde is dat bedrij-

ven die de Water Saver gebruiken enige 

uniformiteit hebben om onderlinge ver- 

gelijkingen mogelijk te maken, benadrukt 

Koop. Volgens hem is de Water Saver meer 

dan een ‘gewoon softwareprogramma’. 

“Het innovatieve aan deze tool is dat deze 

laat zien waar de besparingsmogelijk- 

heden zitten. Wij kijken breder dan  

de bedrijven zelf. Bovendien hebben 

bedrijven vaak een gebrek aan tijd en 

mankracht om dit zelf uit te voeren.”

• Maurice de Jong •

coca-cola past de Water saver al tien jaar toe.

Figuur 1. De resultaten van het waterverbruik worden samengebracht in een ‘dashboard’. hier een fictief voorbeeld.


