Lezing
Samen zuiveren
Vleesverwerkend bedrijf
Vlevico en de naastgelegen Mon
delez-chocoladefabriek in Halle (B)
hebben het beheer en onderhoud
van hun gezamenlijke afvalwater
zuiveringsinstallatie uitbesteed aan
Aquaplus. Hierdoor kon het ener
gie- en chemicaliënverbruik flink
worden verminderd. Het effluent
gaat naar een proceswaterinstal
latie (ultrafiltratie, omgekeerde
osmose, preventieve desinfectie).
Het eindresultaat is laag-gemine
raliseerd drinkwater dat opnieuw
wordt gebruikt in het productiepro
ces, waardoor Vlevico op jaarbasis
bijna 60% water bespaart.

Kostenreductie
waterzuivering
Centraal gestuurde
automatisering van een
biologische waterzuivering in een
glucosefabriek heeft bij Cargill
interessante resultaten opgeleverd:
processtabiliteit, minder storingen,
eenvoudiger onderhoud, minder
benodigde metingen en: geen
normoverschrijdingen. Overall heeft
dit veel kosten bespaard.
Het gaat om op maat gemaakte
software, waardoor een aantal
keuzen in het proces voortaan door
de computer worden gemaakt,
met als resultaat dat het proces
gelijkmatiger wordt belast.

Waarde
van Water
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EFFICIËNT GEBRUIK VAN
WATER + ENERGIE EN
GRONDSTOFFEN

Grensoverschrijdend samenwerken!

Lezing

Vet uit DAF-slib
Nadine Boelee
(Nijhuis Water Technology)
presenteerde een innovatieve
methode om vet terug te winnen uit
afvalwater, via uitgebreide dissolved
air flotation (DAF). In plaats van 20%
kan nu tot zeker 90% van het vet
worden teruggewonnen, bijvoorbeeld
voor energieproductie (on-site), bio
brandstof, diervoeder of grondstof
voor de chemische industrie.

Lezing

Dit innovatieve proces is interes
sant voor vrijwel alle voedings
middelenbedrijven: niet alleen
vleesverwerkende industrie en
vetrecyclingsbedrijven, maar ook
fabrikanten van soepen, sauzen,
snoep, ijs en snacks, enzovoort. Het
concept wordt in de praktijk nu al
full scale toegepast door een grote
Ierse baconfabrikant.

Dagvoorzitter Henk van Dongen wees de
aanwezigen op de afhankelijkheid tussen
Vlaanderen en Nederland op watergebied.

Zo’n 200 belangstellenden uit de volle breedte van de wa
terwereld hadden op donderdag 17 september de weg naar
de Avans Hogeschool in Breda gevonden, voor het eerste
Vlaams-Nederlands Watersymposium. Thema van de dag:
efficiënt (her)gebruik van water, energie en grondstoffen.
Namens het Vlaamse ministerie
van Werk, Economie, Innovatie en Sport
benadrukte Bernard De Potter (adminis
trateur-generaal van het Agentschap
Ondernemen) het belang van het
thema ‘water’, nu en in de toekomst.
Volgens hem is dat een gevolg van
de vele functies die het ondersteunt:
economisch, ecologisch en sociaal.
‘In Vlaanderen is er heel veel kennis
omtrent water aanwezig. Om die kennis
te bundelen en te integreren en toegan
kelijk te maken voor ondernemingen
en overheden, is het Vlaams Kennis
centrum Water VLAKWA opgericht, dat
samen met SKIW, NWP, KNW en VEMW
deze dag heeft georganiseerd.’

Bernard De Potter, administrateur-generaal van
het Vlaamse Agentschap Ondernemen.

De Potter illustreerde zijn betoog aan
de hand van vijf factoren: het belang
van water, de noodzaak om kennis
krachten te bundelen, een faciliterende
en stimulerende overheid en grensover
schrijdende samenwerking.
Grensoverschrijdende
samenwerking
De Potter belichtte de gewenste rol van
de overheid. Zo worden kosten altijd ge
noemd als belangrijke factor voor bedrij
ven om concurrerend te zijn. ‘Daarnaast
vragen bedrijven om een eenvoudige
overheid en transparante vergunningstra
jecten. Verder zijn er proeftuinen nodig,
living labs, waar innovatieve oplossingen

getest kunnen worden, zonder al te veel
administratieve belemmeringen. De
overheid kan vaker als ‘first user’ gaan
optreden, wat belangrijk is voor startups.
Ondersteuning van kennisontwikkkeling:
van kennis naar kunde naar kassa.’
Van groot belang zijn volgens De Potter
verder de instrumenten die ook een
grensoverschrijdende samenwerking
faciliteren: Kaderprogramma Horizon
2020 en Era-net Water Works:
36 subsidieagentschappen werken
samen op het gebied van duurzame
watertoepassingen voor de landbouw.
De overheid kan ook partijen bij elkaar
brengen, via zogeheten clusterbeleid.
Maar er moet wel voldoende onderne
merschap zijn. Daarbij zou falen meer
Amerikaans moeten worden benaderd en
niet te Europees. De Potter toonde zich
zeer blij met dit symposium, omdat dit het
grensoverschrijdende aspect benadrukt.

Rondetafel – ochtendsessies
Wat zijn de belangrijkste problemen in Vlaanderen en Neder
land, welke projecten lopen er al en welke kunnen/moeten
eventueel opgepakt worden?
Tijdens het ochtendprogramma
kwamen in zes rondetafelgesprekken
de voornaamste grensoverschrijdende
thema’s aan de orde: reuse water,
resource recovery, koelwater, prioritaire
stoffen en sensoring.
Waterhergebruik
Inleiders Arne Verliefde (Universiteit
Gent) en Johan Blom (Tauw) schetsten
kort de situatie in België en Nederland.
Hun conclusie: met alleen aandacht
voor waterhergebruik kom je er niet,
je zult problematiek integraal moeten
aanvliegen. Suggesties uit de groep
richten zich vooral op kleinschalige
en decentrale oplossingen. Zo was er
een idee voor een waterscan bij een
industrieel bedrijf om zo alle deelwa
terstromen apart in kaart te brengen
en maatwerkoplossingen te kunnen
ontwikkelen. Men was het erover eens
dat kleine kringlopen beter werken
dan grotere. Probleem daarbij is dat
downscalen van technologie hogere
kosten met zich meebrengt, die door

slimme toepassingen van gewonnen
grondstoffen of energie moeten worden
terugverdiend. Voor de tuinbouw was
er vanuit Universiteit Wageningen een
suggestie om een cascaderingssysteem
te ontwikkelen voor meervoudig gebruik
van afvalwater, ook door verschillende
gebruikers. De naam werd in de zaal al
geroepen: ‘Kascade!’
Koelwater
De discussie aan deze tafel spitste zich
toe op een drietal onderwerpen. Zo riep
men overheid en industrie op om meer
samen te werken op dit thema. Ook is
meer bewustwording van de mogelijk
heden noodzakelijk bij het bedrijfsleven.
Hierbij zouden de proeftuinen, de
living labs die Bernard De Potter in de
ochtend ook al noemde, een belangrij
ke rol kunnen spelen, mits ze redelijk
‘regelvrij’ zijn. Een mogelijke oplos
singsrichting zou zijn dat industriële
bedrijven niet meer zelf eigenaar zijn
van hun installaties, maar dat ze deze
leasen van de technologieleverancier.

Reduce, reuse, recover
Samen voor meer effect in het buitenland, zo kun je de
presentatie van Lennart Silvis (directeur van het Nether
lands Water Partnership, NWP) samenvatten.
Rondetafel Lozen prioritaire stoffen: ‘Er is behoefte aan een snelle,
betrouwbare test om waterkwaliteit te meten.’

Rondetafel Resource recovery: ‘Onder het motto ‘niet zuiveren,
maar produceren’ verkenden de deelnemers de mogelijkheden om
waardevolle grondstoffen terug te winnen uit (afval)water.’

Watervraagstukken kunnen het best
internationaal worden aangepakt:
Silvis illustreerde dit met een beeld
van de gevolgen van problemen
in de Maas of de Schelde. Daarna
verplaatste hij de focus richting Afrika,
waar vele ‘rode plekken’ op de kaart
de bestaande water risks aangeven.
Daarbij gaat het inmiddels niet alleen
meer om drinkwater en sanitatie,
maar vooral om waterefficiency en
waterkwaliteit: de nieuwe Sustainable
Development Goals.

Tot slot stipte Silvis nog het (geopoli
tieke) belang aan van het terugwinnen
van fosfaten uit afvalwater ten behoe
ve van de landbouw, in het licht van
een naderende ‘peak phosphorus’. Hij
ziet oplossingen te over, ook vandaag
in deze zaal weer. Volgens hem zijn
Nederland en Vlaanderen bij uitstek
geschikt om samen op te trekken
in de transitie naar een circulaire
economie. Onder het motto van het
NWP: ‘Big challenges, joint solutions:
let’s work together.’

Rondetafel – middagsessies
Tijdens het middagprogramma was de zoektocht naar proble
men en oplossingen meer branche-gericht: aan de tafels zat
een mix van Vlaamse en Nederlandse probleemeigenaren en
oplossers uit de sectoren chemie, agro & voeding, papier, tuin
bouw, energie & elektriciteit.
Agro & Voeding
Aan deze tafel kwamen onderwerpen zo
als waterbeschikbaarheid, hergebruik en
resource recovery aan de orde. Inleiders
Liesje de Schamphelaire (Fevia) en Mar
tin Pelle (Cargill) gaven de gespreksdeel
nemers enkele topics mee. Zo bevat veel
afvalwater fosfaten die voor de landbouw
zeer waardevol zijn. Tegelijkertijd blijkt
struviet om verschillende redenen in de
praktijk niet te slijten. Ook kan afvalwater
zodanig worden gezuiverd dat het
geschikt is voor irrigatie, maar daar staat
vaak regelgeving in de weg. Ideeën waar
aandacht voor werd gevraagd, waren o.a.
nieuwe toepassingen voor zout uit brijn
en tropisch-weer-koeling. Ten aanzien
van voedselveiligheid is een mindshift
nodig bij eindgebruikers: inzetten van
gezuiverd afvalwater voor voedselpro
ductie lijkt nu nog – onterecht volgens
de technici – op ‘schrik’ bij klanten te
stuiten. Men was het erover eens dat
dit een majeure operatie van kennis- en
houdingsbeïnvloeding is, die steun van
alle stakeholders vereist: overheid,
(Europese) politiek, kennisinstituten,
koepelorganisaties en bedrijven zelf.

Twee andere concrete zaken die kunnen
worden aangepakt: een goedkope manier
om magnesium uit zout water te halen en
alternatieve onthardingsmethoden.
Chemie
Ook de gesprekspartners aan deze tafel
concludeerden dat wetgeving soms
knellend kan zijn. Men zag de noodzaak
om de rijen te sluiten en gezamenlijk
– dus de sectoren water, chemie en
energie – op te trekken richting de poli
tiek. Zeker nu steeds meer regelgeving
op Europees niveau wordt ontwikkeld.
Het gezamenlijk optrekken hoeft zich
niet te beperken tot landelijke koepels.
Juist ook lokaal, op bedrijventerrei
nenzijn aansprekende successen te
behalen: ‘Het afvalwater van de een
is het goud van de ander!’ Door de
afvalwaterstromen en behoeften van
een cluster van verschillende bedrijven
integraal te bekijken zijn interessante
combinaties te maken. Daarbij zag men
o.a. mogelijkheden in het andersom
benaderen van de problematiek: stem
de productieprocessen af op de water
technologie!

Rondetafel Tuinbouw: ‘Tuinbouwbedrijven blijken nog te weinig
op de hoogte van de waterkwaliteit in hun productieproces.’

Rondetafel Energie & elektriciteit: ‘Aandacht voor de
optimalisatie van koeltorens.’

‘Don’t
loose it,
produce
it’

Conclusies
• Water wordt steeds meer een geopolitieke factor
• Ook internationaal meer aandacht voor waterefficiency en
waterkwaliteit
• Zoek elkaar op en kijk verder dan je neus lang is
• Nederland en België samen de wereld in!
• Breng prioritering aan in oplossingsrichtingen om investerin
gen specifieker te maken
• Decentrale zuivering stimuleert innovatie en heeft meer
milieuvoordelen
• Brede inzet van gerecycled water, voor bijvoorbeeld drink
watervoorziening, vergt mindshift bij eindgebruikers

Afvalwater:
bestaat het nog?
Prof. Jules van Lier, hoogleraar Wastewater Treatment
en Environmental Engineering aan de TU Delft, wierp de
vraag op of afvalwater eigenlijk nog wel bestaat.
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Is het terecht dat afvalwater
tegenwoordig vooral wordt gezien
als rijke bron voor grondstoffen en
energie? Of bestaan er toch nog
problemen met afvalwaterstromen?
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Op de World Economic Forum global
D
risks lijst 2015 staan water crises
n
bovenaan. De risico’s hebben te Dma
ken met: beschikbaarheid, financiën,
n
juridische kwesties, reputatie.
Naast deze bedreigingen zijn er
minstens evenzoveel kansen op het
er
gebied van duurzaamheid, reuse,e
energie en resource recovery.
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