
 

 

 
NIEUWS van het KOELWATERPLATFORM 

Aflevering 02, juni 2018 
 

Hoe verder met het Koelwaterplatform? 

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in december jl. in het EIC in Rozenburg, is het Koelwaterplat-
form opgericht. Ruim 30 van de aanwezigen hebben zich op de dag zelf spontaan aangemeld als deel-
nemer aan dit platform en later hebben zich nog enkele andere belangstellenden opgegeven. 

In de eerste nieuwsbrief is aandacht besteed aan wat de doelstellingen van het platform zouden 
moeten zijn. De bedoeling is in eerste instantie de nadruk te leggen op de organisatie van het plat-
form en dus op communicatie, netwerken en het met elkaar delen van innovaties.  
Onderwerpen die hierbij onder meer aan de orde zouden kunnen komen zijn de bestrijding en de 
preventie van de groei van Legionellabacteriën in koelwater, het voorkomen c.q. verminderen van de 
aangroei van biofilm en de toepassing van meer milieuvriendelijke koelwaterconditionerings-
middelen. 
Daarnaast zouden de Nederlandse inbreng kunnen worden gecoördineerd bij de verwachte herzie-
ning van de Europese BAT/BREF Industrial Cooling. Gezien de zeer goede ervaringen met het tot 
standkomen van de huidige versie is dit zeker geen overbodige luxe. 
Basis hiervoor zouden de conclusies kunnen zijn uit de binnenkort uit te voeren enquête bij een 
groot aantal bedrijven m.b.t. het gebruik van koelwater. 
 

Wat is de afgelopen maanden gebeurd? 

Door ziekte van Antoine van Hoorn, één van de initiatiefnemers, is het niet gelukt nog voor de 
zomervakantie een bijeenkomst te beleggen met alle geïnteresseerden. Daarnaast heeft ook het 
overleg van de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en de branche-
vereniging ENVAQUA, voor vertraging gezorgd. Vorige week is na uitvoerig overleg een intentieover-
eenkomst getekend tussen beide besturen. De komende weken zal deze verklaring verder worden 
uitgewerkt en zullen de praktische gevolgen meer duidelijk moeten worden. 

Voortvloeiend uit deze samenwerking organiseert SKIW in samenwerking met ENVAQUA een thema-
middag die van belang is voor iedereen die betrokken is bij industriële koelwatersystemen met als 
onderwerp “Ervaringen met Legionella in Koel- en proceswater”. De belangstelling voor deze middag 
is echter zo groot dat dat inschrijving niet meer mogelijk is.  

De presentaties zullen begin juli beschikbaar zijn op de website van SKIW (www.skiw). 

Ook de in opdracht van VEMW uit te voeren koelwaterenquête onder circa 80 bedrijven is uitgesteld 
tot na de zomervakanties. Dit betekent dat de resultaten waarschijnlijk niet voor het einde van dit 
jaar bekend zullen zijn. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het platform. 

Mocht u vragen hebben en/of willen reageren neem dan contact op met Antoine van Hoorn 
(antoine@vonkwater.nl) en/of Johan van Mourik (jwg.van.mourik@hetnet.nl). 

 

Namens SKIW, 

Antoine van Hoorn en Johan van Mourik 
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