Programma Circulair
Water voor Chemelot

Circulair water

Verduurzaming Chemelot
vraagt om sluitende
waterstrategie
Brightsite zet zich in voor een duurzame chemische
industrie. Daarbij gaat het niet alleen over het terugdringen
van CO2-emissies op Chemelot, ook circulair water
management staat hoog op de lijst met doelstellingen
binnen programmalijn 3 ‘Process Innovation’.
Water wordt steeds meer een maatschappelijk
issue, gezien de toenemende droogte en
piekbuien. De waterketen op de Chemelot site is
noodzakelijk voor basisprocessen zoals koeling,
verwarming (stoom) en veiligheid. “Chemelot
haalt water uit het Julianakanaal en loost het na
zuivering in de Ur, een beek die uitmondt in de
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Maas. Tekort aan water door lage waterstanden
vormt nog geen probleem, maar het is niet gezegd
dat dit zo blijft. We lozen bovendien indirect in de
Maas, een bron voor drinkwaterproductie en zijn
ons daarom zeer bewust van het belang van goede
waterzuivering”, zegt Lianne van Oord, programma
manager van programmalijn ‘Proces Innovation’.

“Chemelot is, met 44 miljoen kuub per jaar,
een grote watergebruiker en afhankelijk
van water. Je kunt het vergelijken met je
eigen lichaam: je drinkt water en scheidt
het ook weer uit. Het is van levensbelang,
ook voor de site. Water is cruciaal voor het
functioneren van de fabrieken. We willen
onze waterzuivering optimaliseren en ons
watergebruik verminderen. Om dat voor
elkaar te krijgen zijn we het programma
‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart.
We inventariseren diverse Chemelot-brede
opties, rekening houdend met de strengere
regels rondom watervergunningen ingrijpende
procesveranderingen die er op de site
zullen plaatsvinden naar aanleiding van
verduurzamingsstappen die in gang worden
gezet. De transitie, naar een klimaatneutraal
Chemelot in 2050, zal immers ook effect
hebben op het watergebruik en afvalwater
van fabrieken”, benadrukt Van Oord.

1,5 kuub water
per seconde

Biologische
afvalwaterzuivering

“Zonder water staan alle bedrijven stil”, beaamt
Tjaart Molenkamp, senior manager Technology
& Sustainability bij USG (Utility Support Group).
USG levert water als utility voor de Chemelot
site en onttrekt daartoe kanaalwater uit het
Julianakanaal, maar liefst 1,5 kuub per seconde.
In een zogenaamde flocculator wordt het van de
belangrijkste vaste verontreinigingen ontdaan.
Vervolgens wordt het gezuiverde water naar
de fabrieken gepompt en daar gebruikt als
bijvoorbeeld koel- of bluswater. “Daarnaast
reinigen en behandelen we het geflocculeerde
kanaalwater in onze demiwaterfabriek verder tot
gedemineraliseerd water, kortweg demiwater. Dit
is geschikt voor gebruik in productieprocessen en
voor onze stoomproductie”, vertelt Molenkamp.

Na gebruik in de fabrieken komt het water als
afvalwater bij de Integrale Afvalwater Zuivering
Installatie (IAZI) terecht, een gemeenschappelijke
voorziening voor de fabrieken die wordt beheerd
door Sitech Services. “Dit gaat om 1 kuub water
per seconde, de rest raken we met name kwijt
door verdamping ten behoeve van de koeling
van processen. De IAZI breekt stoffen in het
afvalwater af en haalt er stoffen uit, waarna het
gezuiverde water geloosd wordt in de Ur, een
beek die uitmondt in de Maas. Het bijzondere
aan de IAZI is dat het geen chemische maar een
biologische zuivering is”, legt Hans Geijselaers,
verantwoordelijk voor watermanagement bij
Sitech Services, uit. De zuivering vindt overigens
niet alleen bij de IAZI plaats, bij een aantal
fabrieken wordt de afvalstroom al geminimaliseerd
en vinden zuiveringsstappen plaats. Daarnaast
zijn er op de site diverse klaarinstallaties die de
vaste stoffen scheiden van het water.

Complexiteit Waterwetvergunning
Op 15 december 2020 is een nieuwe Waterwetvergunning aan aanvrager Sitech Services toegekend. Goede afstemming en samenwerking
tussen alle betrokken partijen was cruciaal bij
deze aanvraag. De complexiteit van de aanvraag
zat hem niet alleen in de 54 fabrieken die afvalwater produceren, maar ook in het aangescherpte
aanvraagproces. Nieuwe Europese eisen vragen
om een verdere verbetering van de waterkwaliteit en ontwikkeling van methoden om stoffen te
kunnen meten en analyseren. Chemelot is een
van de eersten die dit nieuwe vergunningsproces
heeft doorlopen. “Hoewel onze lozing hetzelfde is
gebleven, wordt er nu naar ruim 630 afzonderlijke
stoffen gekeken die vanuit de fabrieken naar de
afvalwaterzuivering toe komen. Eerder werd van
de normen voor groepsparameters uitgegaan.
Daardoor is het aantal te meten stoffen met een

Circulair water
vraagt creativiteit
Van Oord: “Binnen Brightsite’s programmalijn 3
zoeken we naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie van ons watergebruik en -zuivering. We
zien dit programma als één van de pijlers voor verduurzaming van de Chemelot site. Het uiteindelijke
doel is een nullozing oftewel circulair water en dat
gaat veel creativiteit en samenwerking vragen. Dat
lukt niet alleen met optimaliseren, we halen nieuwe
technieken naar binnen door samen te werken met
kennisinstituten, technologie-ontwikkelaars en bedrijven. Daarnaast is het nodig met een frisse blik
naar het watersysteem te kijken: ‘Of en waar draagt
anders inrichten ervan bij aan duurzaamheid? Kun
je meerdere problemen met 1 oplossing verhelpen
in plaats van bijvoorbeeld overal extra zuiveringsinstallaties neer te zetten?’. Ook kunnen we door
energiebesparing de (koel)watervraag verminderen en hergebruik van restwarmte buiten de site
kan daarbij mogelijk ook nog helpen”.
Chemelot wil in de toekomst minder afhankelijk
zijn van de aanvoer van water door minder water
te onttrekken en meer her te gebruiken. Een van
de logische vragen is: ‘Kunnen we niet een deel
van die 1 kuub afvalwater per seconde hergebruiken?’. Geijselaers: “Dat zou een mooie oplossing
zijn en technisch lijkt dat ook te kunnen, maar het
gaat gepaard met flinke kosten én energieverbruik.
Dit laatste past natuurlijk niet bij de duurzame
transitie die we juist willen maken. Bovendien

factor twintig toegenomen. Van ongeveer twee
derde van de stoffen waren nog geen normen
bekend. Als je het zou vertalen naar het huis
houdelijke afval, zou je kunnen zeggen dat we
eerst een vergunning hadden voor maximaal vijf
vuilniszakken per week. Nu moeten we in detail
bepalen wat er in die vuilniszak mag zitten”,
zegt Geijselaers.

“De ambitie van Chemelot
om klimaatneutraal te worden
vertaalt zich ook in een ambitie
op het gebied van water.”

blijft een zogenaamde brijnstroom (geconcentreerde stroom met verwijderde stoffen) over die
we nu nog niet kunnen verwerken. Daar is door
verschillende consortia ook al onderzoek naar
gedaan. We willen in dit programma de waarde
van die oplossingen voor Chemelot bekijken”.

Dichterbij de fabriek
de cirkel sluiten
Een van die oplossingen is minder water verdampen. “We zijn nu 0,5 kuub per seconde kwijt,
wellicht kan er op een andere manier gekoeld
worden. Een optie, maar technisch ingewikkeld en
deze vraagt om het ombouwen van de processen.
Daarom kijken we ook naar oplossingen dichterbij de fabriek, bijvoorbeeld door daar (koel)water
direct her te gebruiken. Of stoffen bij de fabriek
al uit het water halen zodat het water daarna herbruikbaar is op de site. Het slib, dat we aan het
eind van de waterzuivering overhouden, bevat
naast afval ook waardevolle stoffen die we mogelijk kunnen hergebruiken”, licht Geijselaers toe.
“Circulair water gaat over het sluiten van cirkels
– kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site
brede cirkels – en over zowel water als de stoffen in
het afvalwater. Op Chemelot denken en werken we
al langer aan het verduurzamen van de waterstroom,
nu brengen we dit samen onder één paraplu binnen
het programma Circulair Water voor Chemelot”.

Na 40 jaar nog
steeds topprestatie

Site users
geïnteresseerd

De IAZI is de gemeenschappelijke
waterzuiveringsvoorziening voor de fabrieken
op Chemelot en is in 1978 in gebruik genomen.
Het is een biologische installatie die met behulp
van slib, waarin bacteriën leven, afvalstoffen
omzet in stikstof, koolstofdioxide (CO2) en
water. Daarnaast worden stoffen afgevangen
in het slib. De bacteriecultuur past zich aan
de afvalstromen die vanuit de fabrieken, via
een ruim 300 kilometer lang rioolstelsel, bij de
IAZI binnenkomen aan. Bij binnenkomst wordt
het afvalwater verdeeld over drie identieke
zuiveringsstraten (bassins met een doorsnede
van 114 meter). Een belangrijke voorwaarde
voor adequate biologische waterzuivering is de
balans in de aangeboden afvalstromen. Door
goede communicatie vanuit de fabrieken en
door vooraf te meten wat er aan afvalstromen
binnenkomt kan bepaald worden hoe deze
stromen optimaal verwerkt worden. Het
gezuiverde water wordt afgevoerd via de Ur, een
beek die uitmondt in de Maas. Het overgebleven
slib gaat deels terug naar de zuiveringsstap,
de rest wordt afgevoerd. Studies hebben
aangetoond dat de IAZI nog steeds voldoet aan
de hoogste eisen voor waterzuivering en voor
veel stoffen een verwijderingsrendement kent
van 99%.

Waterproblematiek speelt volgens de betrokkenen
bij de meeste site users. “Vanwege de Waterwetvergunning staat het voorkomen van ongewenste emissies inmiddels bij velen wel op de
agenda, watertekort niet omdat het zich nog
nooit heeft voorgedaan. Water wordt vaak maar
beperkt meegenomen in duurzaamheidsprogramma’s van fabrieken. Daarnaast levert besparen op water simpelweg niet genoeg op om
investeringen te rechtvaardigen. Het koppelen
van waterbesparing aan een site brede aanpak
is daarom een goed idee”, vindt Molenkamp.
“Een rondgang langs site users laat zien dat veel
bedrijven geïnteresseerd zijn om deel te nemen
aan het Brightsite programma Circulair Water
voor Chemelot”.

“Het sluiten van de waterketen
vraagt om een integrale bena
dering en is verbonden met
de andere ontwikkelingen op
Chemelot en in de omgeving.”

Internationale voorloper
“Het is mooi om te zien hoe ver Chemelot is met
nadenken over circulair watergebruik”, vindt
Arjen van Nieuwenhuijzen, R&D and Innovation
Director Circular and Biobased Solutions bij
ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Wij hebben
twee jaar geleden in opdracht van USG,
Sitech Services en WBL (Waterschapsbedrijf
Limburg) het sluiten van de waterketen op en
rondom Chemelot onderzocht. We hebben
naar verschillende klimaatscenario’s gekeken
en de waterhuishouding van Chemelot en
omgeving in kaart gebracht. Daarbij is naar het
complete plaatje gekeken - naar duurzaamheid,
kosteneffectiviteit, natuur, maatschappij, CO2emissie, et cetera - en is meegenomen wat bij alle
betrokken stakeholders speelt.
Een van de mogelijke opties uit onze analyse
is het gebruiken van (gezuiverd) rioolwater
van WBL als zoetwaterbron voor Chemelot. Of
uitvoering van zo’n alternatief passend is zal in de

Herkent uw bedrijf
zich in de werkwijze
van Brightsite?
Binnen Brightsite’s programmalijn ‘Process
innovation’ zoeken we naar mogelijkheden
voor verdere optimalisatie van ons
watergebruik en -zuivering. We zien dit
programma als één van de pijlers voor
verduurzaming van de Chemelot site. Het
uiteindelijke doel is een nullozing oftewel
circulair water en dat gaat veel creativiteit
en samenwerking vragen. Wilt u hieraan
bijdragen of meer informatie krijgen?
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toekomst moeten blijken, dit hangt samen met
het kostenplaatje en mogelijke bijeffecten in de
omgeving. Tijdens het project viel mij de behoefte
van USG en Sitech Services om zelfvoorzienend
en circulair te zijn op. Het is mooi om te zien dat
in de ambities van Chemelot en Brightsite de
elementen uit onze analyse meegenomen worden
in een breder project over circulair water. Daarin
zijn ze een van de internationale voorlopers en
vervullen ze een voorbeeldrol. Het sluiten van de
waterketen vraagt om een integrale benadering
en is verbonden met de andere (duurzaamheids)
ontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving.
In de ambitie van Nederland om in 2050 circulair
te zijn speelt Chemelot een belangrijke rol. Om
die doelstelling te kunnen halen moeten er nu
stappen gezet worden; de urgentie is hoog en de
reeds ontwikkelde plannen voor Chemelot bieden
perspectief”, benadrukt Van Nieuwenhuijzen.

